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 والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله . احلمد هلل

 أما بعد : 
عندها إال [2] همةم، واهللتشغيب حوهلا يعد من املخالفات ، ا[1]ضحات االو  هي من علومبطانة أئمة السنة فإن 

 ، وجيلب لألمة مضرة ، وهلل در اإلمام بشري اإلبراهيمي ـ رمحه هللا ـ حرية يلبسها  و،  وخفاء جفاء يزيدها مما
 .  العلم دواعيه فكل الشر   هذا أما اجلهل، دواعيه بعض من كان  األول الشر   فإن) ذ يقول :إ

 .( .اخلري ثوب ويف اخلري باسم عليهم يعرض فأصبح،  احلقيقي ثوبه ويف بامسه الناس على يعرض الشر كان  وقد
 الكربى االجتماعية معضلته نشأت والتحامه ازدحامه ومن ، يلتحم ليكاد حىت مزدمًحا العامل فأصبحأن قال :)إىل 
 خطبها تفاقم واليت ، الدهاة دهاء وال األقوياء قو ة وال احلكماء حكمة وال العلماء علم حل ها يف يفلح مل اليت.. 

 . السوء دائرة بأخيه فريق كل  يرتبص مضطغنني فريقني نسبه يف املتآخون آدم بنو أصبح حىت هليبها واضطرم
 . (364/ 1) ( ثار( ، انظر ) اآلأبنائها بني األحقاد انفجرت إذا األرض هذه ويل ويا
 

 ومن أواخر ،  تالمذهتا األشراراحلزبية من القطبية و  قد شغب حوهلاه املسألة ـ البطانة ، أو قل : النقلة ـ هذ
 بالبينة واحلجة ، وكشفوا ما هم عليه رد عليهم أهل السنة قد ، و مستنقع األضرار من شغب حوهلا احللبية 

 من البدعة ، وهلل احلمد واملنة .
 يداهتمتقع، فأريد هبا محاية احلزبية سوق فتنتها إال لرد أحكام علماء السنة يف رجاهلم ومناهجهم  تقامأوما 

ولرد أخبار أهل السنة الوقاية لرموزهم ، تأسيس و ، دارسهم ، وبناء احلصون ملاملخرتعة ومناهجهم ، املبتدعة 
، وما أقيم من اإلمارة املتقدمني واملتأخرين ، ونسف ما دون من السنة  ، وهلدم تراث أئمة احلديثالثقات 

 !ومناهجهم وأفكارهم القدمية واحلديثة ، واخلالفة ، خدمة لليهود والنصارى 
وأتباع الكوثري وأفراخهم من املستشرقني ، أهل الكالم من املعتزلة والرافضة هم  ومنشأها فأصل هذه الثرثرة

، وذبوا عن السنة  ، وقد رد عليهم أئمة احلديث قدميا وحديثا وغريهم من أتباع اإلخوان املسلمنيواملليبارية 
وربيع املدخلي  ، ومقبل الوادعي ، واأللباين ، الرمحن املعلمي  ، فمكتبة اإلمام عبدأصوهلا وأئمتها عن و ، وأخبارها 

وما دخله من الضعيف ، أباطيل أعداء السنة  وتنقيته من،والكنز الثمني ، كلها يف خدمة هذا اإلرث العظيم 
 . واملكذوب ـ جزاهم هللا كل خري ، ورفع درجتهم ـ

 
هلها إال هبا السنة وأ، فما وجدوا حيلة يضربون نكشف شرهم ، ومخد ذكرهم وا فتضح أمرهم ،اأهل الباطل ملا 

ومحاية ، ، فجندوا اجلنود واجلماعات خلدمة مناهجهم من داخل ديار السنة الضرب من وراء الظهر ، بل 

                                                                 

 قال املتنيب  (1
 ذا احتاج النهار إىل دليل األفهام شيء       إوليس يصح يف 

 حىت أصبح يف هذا الزمان توضيح الواضحات يعد من املعضالت ، ويستصعب بياهنا وشرحها ، وهللا املستعان .
 ذاك إال من أفالس أهلها ، والفرار من املواجهة ، والسيوف املسلمة ، كما قال القائل :وما  (2

 وأبـو زيــد قــائم كاملـومتــة              واستقبلهم بالسيوف املسلمة 
 يقطعن كل ساعد ومججمة        ضربا فال يسمع إال غمغمة 
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، وهكذا تتواصل الضربات على السنة حيل حملها أخرى إال و قواعدهم ، ما إن تنكشف مجاعة ويظهر أمرها 
 ، منها :[3]خرهم بأوهلم وأسسوا يف ذلك قواعد تربط آوأهلها ، 

 .ـ منهج املوازنات 
 .ـ اشرتاط اإلمجاع يف اجلرح 

 .نصحح وال هندم ـ 
 .ال جنعل خالفنا يف غرينا سببا للخالف بيننا ) قاعدة التعاون واملعذرة اإلخوانية ( ـ 

 .ـ التأليف ال اهلجران 
 .ـ محل اجململ على املفصل 

 .ـ ال نقلد ، حنن أصحاب الدليل 
 .ـ تعطيل تصنيف الناس وامتحاهنم 

 . ـ رد أخبار الثقات
 . م والطعن فيهم ويف بطانتهم تالمذهتعلى و  ، علماء السنةـ حرهبم املسعورة على 

 ـ املنهج الواسع األفيح الذي يفتح ذراعه لكل خمالف ، واألخذ عنه .
 

، وخربت أصول السنة ها اجلرارة ضاع شباب األمة ، وانتهكت احلكومات املسلمة وجيوش، هبذه القواعد الفاجرة 
 العامة . ت، وتسلطت الشبهة ، وحتري 

أصبح اليوم يقررها ويدعو إليها  ويصف أصحاهبا بالنذالة ، فالذي كان باألمس ينكر هذه القواعد الضالة ،
 تـَعْرِفَ  أن الضَّاللة حقَّ  الضَّاللة إن  : "ـ عنه هللا رضيـ   حذيفة قول ذا الصنفى هعل يصدق أالويظهر املخالفة ، 

 !!؟" تـَْعِرف كنتَ   ما تُنِكر وأن تُنكر كنتَ   ما
 

، مما يدل أهنا من بقايا احلزبية منهم  فسادها، وتستمد اآلن قائمة على أصول املأريب واحلليب  [4] إن فتنة الصعافقة
انة اإلمام ربيع الطعن يف بط ومادة حياهتا هيذي تعتمد عليه يف تشغيبها ، والركن الاملندسة يف صفوف السلفيني 

 .ـ  ابري ـ حفظهما هللا ، وكذا يف العالمة عبيد بن عبد هللا اجلبن هادي املدخلي 
                                                                 

 :  (175/  1)( البكري على الردحركة أهل البدع واألهواء حركة بال بركة ، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه هللا ـ يف )  (3
 ، إليه جلس للناس جلس من:  فقال؟  الناس إليهم وجيلس جيلسون أقواما باملسجد إن : له قيل ملا عياش بن بكر أبو قال) 
 لك ورفعنا }: تعاىل قوله من نصيب هلم فكان،  الرسول به جاء ما بعض أحيوا ألهنم ذكرهم ويبقى ميوتون السنة أهل ولكن 

 : تعاىل قوله من نصيب هلم فكان،  هللا فبرتهم الرسول به جاء ما بعض شانوا ألهنم ذكرهم وميوت ميوتون البدعة وأهل ، {ذكرك
 (  ا.هـ  {األبرت هو شانئك إن }
 ذي أسس فتنته على الطعن لفظة أطلقها شيخنا العالمة حممد بن هادي املدخلي على أتباع هاين بن بريك ال الصعافقة : (4

 يف علماء اليمن ، واإلطاحة مبراكزها السلفية ـ كما هو شأن فتنة أيب احلسن املأريب ـ، وعلى اخلروج على حكومته الشرعية ، 
 ارة الفتنة بني السلفيني وتفريق صفهم ، وهي مبنية على ثونزع اليد عن طاعة ويل أمره ، وعلى تفريق مجاعة املسلمني ، وإ

 لك من خمالفاهتم ، وما هم عليه من األصول الفاسدة .الكذب والفجور ، كما سنبني ذ
 وهي يف بداية فتنته ـ ابن بريك ـ كانت مجاعة واحدة متد العون بعضها للبعض ، وتؤيده إلسقاط علماء اليمن ، ورد أحكام

 لم شيخنا حممد بن هادي ، ية اليت وقع عليها الشيخ حممد بن عبد هللا اإلمام ، فلما تكثيقة احلو ثأئمة السنة فيما خيص مسألة و  
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وتبني له حال هاين ، وجتلت حقيقته يف العامل اإلسالمي ، فتصدى هلم باالنتقاد واملواجهة ، انقسمت هذه اجلماعة اليت كانت =   
بقيت مع هاين بن بريك تؤيده يف السر والعلن وتتالعب  : مجاعةتتظاهر باالجتماع ـ "حتسبهم مجيعا وقلوهبم شىت " ـ إىل مجاعتني ، 

 وتتلون معه وتتقلب ، وحاهلا يقول :
 صلى وصام ألمر كان يطلبه    ملا أتاه ما صلى وما صام 

 وقال القائل :
 دارت    ويلبس للسياسة ألف لبس  ثيدور مع الزجاجة حي

 وقال القائل :
 قل للمليحة يف اخلمار األسود    ماذا فعلت بناسك متعبد 

 يابه        حىت عرضت له بباب املسجد ثقد كان مشر للصالة 
 ردي عليه صالته وصيامه        ال تفتنيه حبق رب حممد 

 دي املدخلي ، تدعي مناصرة الشيخ حممد بن هادي املدخلي كذبا وزورا ، للطعن يف الشيخني ربيع بن ها : انيةثومجاعة 
 وعبيد بن عبد هللا اجلابري .

وكل من هاتني اجلماعتني حتتكم يف مواجهة بعضها للبعض إىل أصول احلدادية واملميعة كما سرتى ذلك يا أيها القارئ الكرمي ، 
 وليس إىل السنة .

وأن معظم الردود القائمة بينهم ما هي إال  وهذه الفتنة أظهرت ما كانت تنطوي عليه املشيخة املزيفة يف اجلزائر من الفتنة والوهن ،
تصفية احلسابات ، ال متت بصلة إىل النهوض بأمر هللا ونصرة السنة ، وذلك الجتماعهما على نفس األصول الفاسدة إلعذار وتربير 

، وجنا أتباعهم من ما هم فيه من التخبطات ، فلو رجعوا إىل أصول السنة ومقررات األئمة الجتمعت كلمتهم ، واتضح هلم املسلك 
 املهالك .

هذه استعملها شيخنا حممد بن هادي املدخلي قبل هذه الفتنة ، وكان يطلقها على أهل األهواء ، والرويبضات ،  لفظة الصعافقة :
 وهي تدل على اإلفالس واجلنب واللؤم كما جاءت مادهتا يف اللغة .

وق يَْشَهدون قوم  :  الصَّعاِفقةُ :  صعفق: )  (289ـ  288/  2) (العني كتابقال اخلليل الفراهيدي يف )     ليستْ  للتِ جارة السُّ
 ..  معهم دخلوا شيئاً  التُّجَّار اشتـََرى فإذا األموالِ  ُرؤوس هلم

 . اخلَبيث اللِ صُّ  الَصْعُفوق:  ويـَُقالُ 
ْعربوا َعبيداً  آباؤهم وكان الرجالِ  من اللئيم:  والصَّْعُفوقُ     "...  ُأَخرْ  وأَتباع   َصْعُفوق   آلِ  من ": الَعجَّاج قَالَ  فاستـَ
 ( ا.هـ  النَّاس رُذالةُ  وهم مسكنهمِ  باحلجاز وهم عنَدكِ  الصَّعاِفقة هؤالء:  أعرايبي  قَالَ  

  ، فخذه حممد أصحاب عن جاءك ما" : قال أنه الشعيب عن عبيد أبو وَرَوى: )  (407/  1) (اللغة هتذيبقال األزهري يف ) 
  ". الصعافقة هؤالء يقول ما ودع

 :النجم أبو وقال
 الوطر وقضينا اخليل وآبت...  قدر من والعزيز قدرنا يوم
 املِئـَزْ  وأدركنا الصعافيق من
 .  قتالنا على قوة وال شجاعة هلم ليست ضعفاء أهنم أراد

 ( ا.هـ  .أموال سرؤو  هلم ليس الذين التجار مبنزلة فهم فقه، وال هلم علم ال هؤالء أن: الشعيب أراد كذلكو 
 

 اإلمام الشعيب ـ رمحه هللا ـ هذه اللفظة ، فهو على أهل الرأي املذموم ممن ترك السنن وذهب  إطالق : قلت ) ابن سلة (
 هللا عبد بن حممد أخربناقات ، فقال :ثبإسناد رجاله  (251/  6)ره هذا ابن سعد يف طبقاته ثيقول باملقايسة ، وقد أخرج أ

 محاد فإذا،  املسجد إىل فانتهينا يدي يف يده أو يده يف ويدي الشعيب مع كنت: )   قال مسلم بن صاحل حدثنا قال األنصاري
 تركوه حىت املسجد هذا هؤالء إيل بغض لقد وهللا : فقال:  قال ، وأصوات ةأضوض وهلم أصحابه وحوله املسجد يف 
 ( ورجعنا راجعا فانصاع،  الصعافقة معاشر،  داري كناسة  من إيل أبغض 
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 ( ، و"صاحل بن مسلم " هو صاحل 2/66قة ، قاله احلافظ يف هتذيب التقريب ) ث" حممد بن عبد هللا األنصاري "  : قلت=    
 ( .1/288قة ، انظر التقريب ) ثقة ثبن صاحل بن مسلم ، قال اإلمام أمحد : 

 وما زمان علي أتى لقد : ) قال الشعيب عن السفر أيب بن هللا عبد عن سفيان حدثنا قال عقبة بن قبيصة وأيضا أخرجه من طريق 
:  قال،  املسجد هذا يف أجلس أن من إيل أحب عليها أجلس اليوم فلكناسة،  املسجد هذا من فيه أجلس أن إيل أحب جملس من

 وما،  عليه فبل،  برأيهم لك قالوا ما ـ قبيصة شكـ  استها بنو:  قال أو ؟ الصعافقة هؤالء يقول ما:  عليهم مر إذا يقول وكان
 ( به فخذ،  سلم و عليه هللا صلى حممد أصحاب عن حدثوك

 كما  خالف رمبا صدوق عقبة بن وقبيصة: )  (79/  4) الصحيحة السلسلة" قبيصة بن عقبة " قال اإلمام األلباين يف )  : فائدة
 (  الشيخان به واحتج"  التقريب"  يف 

 . سفيان من مساعه يف تكلموا صاحلا رجال قبيصة كان:  جزرة صاحل قال: )  (133/  10)(  سرييف ) القال اإلمام الذهيب 
 ( .العابدين من وكان وغريه، سفيان يف اجلماعة به احتج وقد ووكيع، مهدي كابن  سفيان يف هو وما ثقة، الرجل: ـ الذهيب ـ  قلت

 " خالف رمبا صدوق:" احلافظ قال ؛ عقبة بن: ) قبيصة  (519/  11)(  الضعيفة سلسلةقال اإلمام األلباين يف ) ال :أخرى فائدة 
!   مطلقاً  حبديثه االحتجاج مرتبة من صاحبه يسقط ال مما قبله والذي اجلرح هذا مثل أن - هلل واحلمد - علي خيفى ال مما أنه واعلم
 فيصري ، منه أوثق هو ملن خمالفته عند حديثه لنقد صاحبه يعرض مما مثله أن العلم هبذا املشتغلني من يعلم من قل ولكن ، كال

 (. منكراً  أو ، شاذاً  حديثه ذلك بسبب
 ( 1/251وري ، انظر التقريب ) ثقة أبو عبد هللا سفيان بن سعيد الث" سفيان " هو اإلمام احلجة احلافظ ال

 ( .1/333قة ، انظر التقريب ) ث" ،  السفر أيب بن هللا عبد"
كما ترى يا أيها القارئ فهذه اللفظة ـ الصعافقة ـ هي من ألفاظ اجلرح أطلقها اإلمام الشعيب على أهل الرأي املذموم ممن ترك   قلت :

 السنن وذهب إىل املقايسة ، وقد ذكر اإلمام ابن القيم ـ رمحه هللا ـ يف كتابه ) أعالم املوقعني ( مجعا من اآلثار  عن اإلمام الشعيب
  واملقايسة إياكم : " يقول مسعه أنه الشعيب عن عيسى أيب بن عيسى عن( :  203ـ  1/201، ومن ذلك قوله )  يف ذم الرأي 

ـ صلى هللا عليه وسلم  هللا رسول أصحاب من بلغكم ما ولكن احلالل ولتحرمن احلرام لتحلن باملقايسة أخذمت إن بيده نفسي فوالذي
 " فاحفظوه ـ

 " بالقياس توضع مل السنة قال: " الشعيب عن مقسم بن املغرية عنو 
 " باملقاييس وأخذمت اآلثار تركتم حني هلكتم إمنا :" بيدي آخذ وهو يوما الشعيب عامر يل قال:  قال مسلم بن صاحلوعن 

 عمرو أبا يا هذا يكون وكيف قالوا جهال والعلم علما اجلهل يصري أن يوشك: "  قال يوما الشعيب حدثنا قال سعيد بن جمالد عنو 
 " القياس وهو ذلك غري يف الناس فأخذ عنهم هللا رضي الصحابة عن جاء وما اآلثار نتبع كنا  قال

 "حالال حترم أو حراما فتحل القياس أصحاب جتالس ال :" يقول الشعيب وكان
 يا هم من قلت داري كناسة  من إىل أبغض هلو حىت املسجد هذا القوم هؤالء إيل بغض لقد :" قال الشعيب عن مسلم بن صاحلوعن 

 " أرأيت أرأيت اآلرائيون هؤالء قال عمرو أبا
 " ا.هـ  باملقاييس إال والقمر الشمس عبدت ما: " شربمة ابن عن معمر عن الرزاق عبد وقال

ذموم ، واملتأمل يف كما ترى يا أيها القارئ فأصل البدع وخمالفة الرسول صلى هللا عليه وسلم ، بل الشرك هو الرأي والقياس امل  قلت :
فتنة الصعافقة جيد أصلها خمالفة السنة يف اإلخالل بأصل اإلمامة ، والسعي يف الفرقة والطعن يف األئمة ، وتعطيل نصوص اإلكراه ، 

قات ، وغري ذلك من األصول الفاسدة ، كما سنبينها يف هذا الكتاب ـ نفع هللا به األمة ـ ، فكان وصفهم ثوالطعن يف أخبار ال
 الصعافقة أدق وأحق ملا هم عليه من املخالفة وسوء اآلداب واجلهل املركب والعناد ، وهللا املستعان .ب
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، ومشول ج مسلكها يف هذه املسألة ويف تقريرها أهنا عطلت بعض أجزاء حديث البطانة ومن فساد طريقتها وعو 
 ، كما سنبني ذلك . حكمة هللا تعاىل وعدله وفضلهما يدل عليه من معانيه ، و 

وأهنا حصرت البطانة إال يف السوء والشر ، وذكرت ما جاء فيها من كالم أئمة السنة يف ذمها ، وجتاهلت 
رات ي، وما جاء فيها من تقر وحكام اإلسالم ، وأعرضت عن ذكر حمامد بطانة اخلري اليت ختالط األئمة األعالم 

إخفاء احلق وكتمانه ، وال يذكرون إال ما يوافق باطلهم ، فمثلهم  ، البدع واألهواء األئمة ، وهذا من طرائق أهل 
"مثل اجلمل األعور الذي مر بأرض ذات ربيع ، :كما قال شيخنا العالمة حممد بن هادي املدخلي ـ حفظه هللا ـ 

وجانب منها قد أُكل وُرعي ، ولكن العني الساملة يف اجلانب الذي أكل ورعي فال يرى إال هذا ويرتك اخلري الكثري 
 اجلمل األعور  ..فكالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كله ربيع أرض خمضرة ... رويدا ورويدا ، ألنه ال يراه ، 

  [5]"رى إال كالم معظمه الذي يعظمهم وشبههم اليت قد أطلقوها فذهب يتمسك هبا وهو ال يعرف ال ي
 األهواء وأهل،  عليهم وما هلم ما يكتبون العلم أهلقال اإلمام الدار قطين يف سننه عن وكيع أنه قال :) 

 ا.هـ ( هلم ما إال يكتبون ال 
، مل يتضح أمرها  اذا مل جتمع طرقها وما جاء يف باهبأن املسائل إوقد قرر أهل األصول من الفقهاء واحملدثني : 

 ويدخلها اخللل .
 يب أنه قال : احلر  براهيمعن إ (212/  2) (الراوي ألخالق اجلامعقال احلافظ اخلطيب البغدادي يف ) 

 ا.هـ ( بعضا بعضه يفسر واحلديث،  تفهمه مل طرقه جتمع مل ذاإ احلديث : ) يقول حنبل بن أمحد مسعت
 ا.هـ( خطؤه يتبني مل طرقه جتمع مل إذا الباب : ) قالأنه  املديين بن علي عنو 

 التالية :النقاط  إن الكالم على مسألة البطانة يكون على
 

 لغة :معىن البطانة  النقطة األوىل :
 وهو خُيِْلف، يكاد ال واحد   أصل   ، والنون والطاء الباء : بطن ):  (244/  1) (اللغة مقاييسقال ابن فارس يف )

  . ِمنه واملُقْبلِ  الشيءِ  إْنِسيُّ 
 ( ا.هـ. ظاِهرِه خالفُ  ْخَلته،دَ  األْمرِ  وباِطنُ 

 يـُْبطُن بفالن فالن بَطَن: األصمعي عن حامت أبوعن هذه املادة : )  (414/  4) (اللغة هتذيبقال األزهري يف )
 .  أمره يف داخال به، خاصاً  كان  إذا: بُطوناً  به

 . أمره بداخلة علم ذو أي: بفالن بِطانة لذو فالنا إن: ويقال
 غريه، دون به وُخص   أمره يف أدخله إذا: ُمبطَن وهو مين، بك أخصَّ  جعلته أي دوين فالناً  أبطنت أنت: ويقال
يِنَ  يََأيُـَّها": تعاىل  هللا وقال،  دخلته أهل من وصار  ." ُدوِنُكمْ  ِمنْ  بَطَانةً  تـَتَِّخُذوا ال آَمُنوا الذَّ

 ، مؤنس له ُمداخل   أي: لفالن بِطانة فالن: يقال ويستبطنون، إليهم يُنبسط الذين الدُّخالء: البطانة: الزجاج قال
تهم، املنافقني يت خذوا أن هُنوا املؤمنني أن: واملعىن  ( ا.هـ  [6] بأسرارهم إليهم ويُفضوا خاص 

                                                                 

 انظر شريط ) تناقضات املخالفني ( (5
 اإلسالم وأهله .ة يف كل من ظهر شره ، وعرف ضرره على اآلية عام (6

 دخالء األهواء وأهل واليهود الكفار من يتخذوا أن اآلية هبذه املؤمنني وجل عز هللا هنى: )  (178/  4)ه تفسري قال القرطيب يف 
 . أمورهم إليهم ويسندون اآلراء، يف يفاوضوهنم ووجلاء،
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 ( ا.هـ .َغَمضَ  إذا بُطوناً، الشيءُ  وبَطَنَ : )  (167/  1) (اللغة مجهرةوقال ابن دريد يف )
 . َجْوفُه شيء كل  من والَبطْنُ : )  (52/  13) (العرب لسانوقال ابن منظور يف )

 ( ا.هـ باطَنه َعِلمت اأَلمرَ  وتَبطَّْنت بباِطِنه أَخبـَرُ  َأي اأَلمر هبذا َأبْطَنُ  َأنت ويقالقال : 
َخاَلءُ  : اْلِبطَانَةُ  : ) (137) هصحيحقال البخاري يف   (  الدُّ

ْخلة: )  (230/  4) (العني كتابيف ) الفراهيدي اخلليلقال   الُدْخلة لَعفيف إن ه:  يقال األمر من بطانة:  والدُّ
ْخلة خَلبيثُ  وإنه  ( ا.هـ أمره باطن:  أي الدُّ

 .  واجلمع الواحد به يسمى مصدر، والبطانة: )  (178/  4)ه تفسري وقال القرطيب يف 
 . الظهر خالف هو الذي البطن من وأصله أمره، يستبطنون الذين خاصته الرجل وبطانة
 .  به خاصا كان  إذا وبِطانة بُطونا يْبطُن بفالن فالن وبطن

 :الشاعر قال
 ( ا.هـ قريب كل  دون من عيبيت وهم...  وبطانيت نعم خلصائي أولئك

 
 ، فهي تفتقر وعلى أهلها،  والتنقيب والسرب للحكم عليهاتدل هذه املادة على البحث  قلت ) ابن سلة ( :

 يف بطانة أمره ، ويضرب عن ذكرهيطعن ، فمن شهد له بالعدالة كيف إىل قوانني وضوابط إثبات العدالة  
 !!، ويشوه نثره  

ا ذكرت أن البطانة وأحواله ، وإىل سريته وسريرته ، وهلذ ذا عرفنا أن بطانة الرجل تؤول إىل حالة أفعالهوخاصة إ
هلم تأثري يف تكوين العبد ـ كما يعلم من األصولـ  وهؤالء  والنفس ، والشيطان وامللك تشمل : الوزير والدخيل 

 .كما سنبني ذلك وبناء شخصيته ،  
 معرفة إىل الطريق : )مبينا أن العدالة ال تثبت بالظاهر  (81/  1)(  الكفايةقال احلافظ اخلطيب البغدادي يف ) 

 وتتبع األحوال باختيار إال إليها سبيل ال طرائقه واستقامة ونزاهته أمانته وحصول إسالمه مع عدالته املعلوم العدل
 ال نهأ على األمة إمجاع أيضا ذلك على ويدل...  بالعدالة الظن غلبة ناحية من العلم معها حيصل اليت األفعال
 يوجب وهذا،  واختبارها الشهود أحوال تأمل دون اإلسالم إظهار احلقوق يقتضى ما على الشهود حالة يف يكفي
 من كثري  قال قد بل،  احلقوق جلميع الشهود وحال،  وسلم عليه هللا صلى هللا الرسول عن املخرب حال اختبار
 نأ ، ذكرناه مبا فثبت الشاهد عدالة يف جيب مما بأكثر املخرب عدالة عن البحث يف االستظهار جيب نهأ : الناس

 ( ا.هـ- اعلم وهللا،  األحوال واختبار األفعال بتتبع حيصل اإلسالم ظهور على زائد شيء العدالة
 سريرة عن وحبث ، باطنة خبربة إال تعرف ال والعدالة: )  (75/  1)( األصول جامعقال احلافظ ابن األثري يف )

 (.وسريته العدل

                                                                                                                                                                                  

 :الشاعر قال حتادثه؛ أن لك ينبغي فال ودينك مذهبك خالف على كان  من كل:  ويقال =   
 يقتدي باملقارن قرين فكل ... قرينه عن وسل تسأل ال املرء عن
 " . خيالل من أحدكم فلينظر خليله دين على املرء: "قال وسلم عليه هللا صلى النيب عن هريرة أيب عن داود أيب سنن ويف

 ( ا.هـ  .بإخواهنم الناس اعتربوا: قال أنه مسعود ابن عن وروي
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 من قلبه أحوال سائر يعلم كما  الرجل من يعلم واإلميان: )  (335/  8)( السنة منهاجقال اإلمام ابن تيمية يف ) 
 تستلزم الظاهرة واألمور ظاهرة لوازم هلا األمور هذه فإن ذلك وغري وعطشه وجوعه وغضبه وفرحه ومعاداته مواالته

 ( ا.هـ وامتحنوه جربوه فيمن الناس يعرفه أمر وهذا باطنة أمورا
 

 العلم معها حيصل اليت األفعال وتتبع األحوال باختيار، أن العدالة تعرف "ذكر احلافظ اخلطيب البغدادي  تنبيه :
، وتثبت به  كيف نتعبد هللا تعاىل بالظن  ذا يقصد بالظن ؟ وقد يستشكل :فما "،بالعدالة الظن غلبة ناحية من

 ؟ األحكام
هللا  ليس املقصود بالظن هنا الذي يطرح وهو ضد احلق وهو الفاسد ، الذي قال فيه األصويل عبد اجلواب :

 الشنقيطي يف مراقي السعود :
 جـازمــــه دون تــــــغـيــر عـــــــــــــلـم ....    علما وغريه اعتقاد ينقسم 
 إىل صحيح إن يكن يطابقه ....   أو فاسد إن هو ال يوافقه 

 يراد به ما قال عنه األصوليون :إمنا 
 والـظـنُّ جتـويُز امـرئ أْمــَريـِن  .... ُمرَجِ ًحا ألحِد األمريِن  

 فالرَّاِجُح املذكوُر ظنًّا يُسم ى ... والطََّرُف املرجوُح يُسمَّى وْهَْا  
 [7]والشَّكُّ حترير  بال رُجحاِن .... ِلواحد  حيُث استوى األمراِن 

ين على األخر ، ) قوله "الظن" هو ترجيح أحد األمر ( : 52عثيمني يف شرحه للنظم ) ص  قال اإلمام ابن
ظنا واملرجوح يسمى وْها ، فالظن ترجيح أحد االحتمالني ، والوهم املرجوح من أحد االحتمالني  فالراجح يسمى

 ( ا.هـعروف يف أصول الفقه ، هذا هو امل، والشك جتويز األمرين على السواء ، يعين : يكون مرتددا على السواء 
 ( عند قول الناظم 49ـ  48وقال اإلمام حممد األمني الشنقيطي يف شرحه مراقي السعود )ص 

 والوهم والظن وشك ما احتمل  .... لراجح أو ضده أو ما اعتدل 
 ينقسم ) يعين أن احلكم إذا كان غري جازم بأن كان معه احتمال نقيض احملكوم به من وقوع النسبة أو عدمه

 إىل وهم وظن وشك . 
 فالوهم : هو احلكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتماال راجحا ، كاحلكم بكذب العدل يف خربه ألن الراجح 

 مع االحتمالني صدق العدل ال كذبه .
 والظن ضد الوهم بأن احتمل النقيض احتماال مرجوحا كاحلكم بصدق العدل يف خربه .

 تساوي االحتماالت كاحلكم بصدق جمهول احلال يف خربه . والشك : ما احتمل النقيض مع
 فاعلم أن اتباع الوهم حرام ، واتباع الظن يف العقائد حرام أيضا ، ، فإذا عرفت حد الوهم والظن والشك 

 واتباعه يف الفروع العملية جائز إن مل مينع منه مانع شرعي ، كالقضاء بشهادة عدل واحد ، وإن غلب على
 النضح من الشكالظن صدقه فهو مما قدم فيه النادر على الغالب ، والشك ساقط االعتبار إال يف النادر ك 
 ( ا.هـ يف إصابة النجاسة  

 أقوال العلماء والفقهاء .وعليه مدار وهذا الظن حجة يف الشرع 

                                                                 

 العمريطي حيىي الدين شرف للفقيه الشافعي (2 ص) (الفقه أصول يف الورقات نظم يف الطرقات تسهيل) (7
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اإلمام مقبل الوادعي  لع عليها( نسخة اط40ـ  38قال اإلمام ابن تيمية يف ) رفع املالم عن األئمة األعالم( )ص 
 ) الداللة القطعية والداللة الظاهرة غري القطعية ::
قَّ   َنِد َواْلَمْْتِ َوُهَو َما تـَيـَ َقِسَمة  إىَل : َما َدالَلتُهُ َقْطِعيَّة  ؛ بَِأْن َيُكوَن َقْطِعيَّ السَّ ُ ُثَّ ِهَي ُمنـْ نَّا َأنَّ َرُسوَل اَّلَِّ َصلَّى اَّلَّ

ُر َقْطِعيَّة   َعَلْيهِ  نَّا َأنَّهُ أََراَد بِِه تِْلَك الصُّورََة . َوِإىَل َما َدالَلتُهُ ظَاِهرَة  َغيـْ قَّ  . َوَسلََّم َقاَلُه َوتـَيـَ
َيِجُب اْعِتَقادُ ُموَجِبِه ِعْلًما َوَعَماًل ؛ َوَهَذا ممَّا ال ِخاَلَف ِفيِه بـَنْيَ اْلعَُلَماِء     اجْلُْمَلِة .يف َفَأمَّا اأْلَوَُّل : فـَ

َهَذا جيَُِب اْلَعَمُل بِِه يف اأْلَْحَكاِم الشَّْرِعيَِّة بِاتِ َفاِق ا َوُهَو الظَّاِهرُ َوَأمَّا اْلِقْسُم الثَّاين :   ( ا.هـْلعَُلَماِء اْلُمْعَتربَِيَن ..فـَ
( ، والغزايل 2/502الربهان" )وقد نقل طائفة من األصوليني إمجاعا على العمل بالظن منهم أبو املعايل اجلويين " 

 ( ، وغريهم .12/282( ، والرازي "مفاتيخ الغيب")202"شفاء الغليل")ص 
مْجَاَع انـَْعَقَد على( : 426/  4ل الفقه( )قال الزركشي يف )البحر احمليط يف أصو   ( وُُجوِب اْلَعَمِل بِالظَّن ِ  ) َأنَّ اإلِْ

 ( إال الظن الغالب والعمل به متعني)وليس املطلوب ( : 148/  4) )إعالم املوقعني( قال اإلمام ابن القيم يف
 ( ى اجلملة ثابت يف تفاصيل الشريعة) اإلعمال بأن العمل بالظن عل(: 206/  3اطيب يف )املوافقات( )وقال الش

قطعا ،  ) وأما الظن مبعىن الطرف الراجح فهو متعبد به( " 1/71ته على احمللى ابن حزم )وقال الصنعاين يف حاشي
 ( كثر األحكام الشرعية دائرة عليه بل أ
دل على أن الظن إذا احتف به اإلمارات الشرعية املعتربة والدالئل املوجبة للعمل به  ـ عفا هللا عنه ـ : مقيده قال 

ذا فحوى كالم ومل خيالف الشرع ، أو ما مل يعارضه ما هو مثله أو أقوى منه ، أنه حجة يوجب العمل به ، وه
األصوليني وأهل التحقيق ، فانظر رسالة ) حجية الظن دراسة تأصيلية( ، فصاحبها قد أشبعها كالما واستدالال مبا 

 يفيد ويكفي يف بابه .
 

) أن النصوص ثره ظنون ( ، ور األصوليني على هذا الظن ، قوهلم أن ) الفقه أكثقد بىن وأصل أك اين :ثتنبيه 
 ال تفي بعشر معشار الشريعة ( !

 ، ذا قول باطل ، وتأصيل عاطل ، وهم ما بنوا هذا التقعيد البائر إال على قوهلم أن أخبار اآلحاد تفيد الظن ه
 وأن القياس يفيد الظن ، وأن معظم أحكام الشريعة إما خرب واحد أو قياس .

 نقول :
أخبار اآلحاد  حجية ، فالتحقيق هو على خالف ما يظنون من أن؟!إذا كان األمر كذلك فأين النقص والعيب  

 يقينية هي ، بل !ظنية 
) أن هذا ( : 82( ) ص قال اإلمام ربيع بن هادي املدخلي ـ حفظه هللا ـ يف كتابه املاتع ) حجية خرب اآلحاد

إن أخبار اآلحاد اليت تلقتها األمة ادعاء باطل ، فإن فحول األصوليني من أتباع املذاهب األربعة يقولون : 
 ث قاطبة ومن يقول منهم، وهذا قول أهل احلدي هبا وعمال مبوجبها تفيد العلم اليقيينبالقبول تصديقا 

 ( ا.هـ إذا حفته القرائن يفيد النظري " إن أخبار اآلحاد تفيد الظن يقول :"إن خرب اآلحاد 
 املنقول الصحيح .وصحيحه ال خيالف ، فهو دليل من أدلة الدين اإلسالمي اليت تثبت هبا األحكام  :أما القياس 

؛ َفِإنَّهُ  َواْلِقَياُس الصَِّحيحُ ِمْن بَاِب اْلَعْدِل ) ( : 289ـ  288/  19وع الفتاوى( )قال اإلمام ابن تيمية يف )جمم
َلَة النَّصِ  َفُكلُّ ِقَياس  َخاَلَف َدالَلَة َتْسِويَة  بـَنْيَ اْلُمَتَماثَِلنْيِ َوتـَْفِريق  بـَنْيَ اْلُمْخَتِلَفنْيِ َوَدالَلةُ اْلِقَياِس الصَِّحيِح تـَُواِفُق َدال 
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ُهَو ِقَياس  َفاِسد  َوال يُوَجُد َنصي خيَُاِلُف ِقَياًسا َصِحيًحا َكَما ال يُوَجُد َمْعُقول  َصِريح  خيَُاِلفُ  ُقوَل الصَِّحيَح  النَّصِ  فـَ اْلَمنـْ
ًرا يف اأْلَِدلَِّة  .  ( النُُّصوِص َوبِاأْلَْقِيَسِة . الشَّْرِعيَِّة َأْمَكَنهُ َأْن َيْسَتِدلَّ َعَلى َغاِلِب اأْلَْحَكاِم بِ َوَمْن َكاَن ُمَتَبحِ 
ْولُهُ َصَواب  ؟"280/  19ملا سئل )و   ( :"إنَّ النُُّصوَص ال َتِفي ِبُعْشِر ِمْعَشاِر الشَِّريَعِة : َهْل قـَ

َواُب الَِّذي َعَلْيِه مُجُْهوُر  ) َهَذا اْلَقْوُل َقاَلُه طَاِئَفة  ِمنْ قال  َأْهِل اْلَكاَلِم َوالرَّْأِي َكَأيب اْلَمَعايل َوَغرْيِهِ َوُهَو َخطَأ  ؛ بَْل الصَّ
ُهْم َمْن يـَُقوُل : إنَـّ  َعاِل اْلِعَباِد . َوِمنـْ َا َها َواَأئِمَِّة اْلُمْسِلِمنَي َأنَّ النُُّصوَص َواِفَية  ِبُْمُهوِر أَْحَكاِم أَفـْ ِفَية  ِبَِميِع َذِلَك ؛ َوِإمنَّ

َواُل اَّلَِّ َوَرسُ  َعاِل اْلِعَباِد َأْنَكَر َذِلَك َمْن َأْنَكرَهُ ألَنَّهُ ملَْ يـَْفَهْم َمَعاينَ النُُّصوِص اْلَعامَِّة الَّيِت ِهَي أَقـْ ولِِه َومُشُوهُلَا ألَْحَكاِم أَفـْ
َيَتَكلَُّم بِاْلَكِلَمِة اجلَْاِمَعِة اْلَعامَِّة الَّيِت ِهَي َقضِ َوَذِلَك َأنَّ اَّلََّ بـََعَث حمَُمًَّدا  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبََواِمِع اْلَكِلِم فـَ يَّة  ُكلِ يَّة  َصلَّى اَّلَّ

َناَوُل َأْعَيانًا ال حُتَْصى فَ  َناَوُل َأنـَْواًعا َكِثريَةً َوتِْلَك اأْلَنـَْواعُ تـَتـَ يطًَة بِأَ َوَقاِعَدة  َعامَّة  تـَتـَ ْحَكاِم ِبَهَذا اْلَوْجِه َتُكونُ النُُّصوُص حمُِ
َعاِل اْلِعَباِد .  ( أَفـْ

) فرقة قالت : إن النصوص ال حتيط بأحكام احلوادث ،  ( :333/  1قال اإلمام ابن القيم يف )إعالم املوقعني( )
 فوق احلاجة إىل النصوص . وغال بعض هؤالء حىت قال : وال بعشر معشارها ، قالوا : فاحلاجة إىل القياس

ولعمر هللا إن هذا مقدار النصوص يف فهمه وعلمه ومعرفته ال مقدارها يف نفس األمر واحتج هذا القائل بأن 
 النصوص متناهية ، وحوادث العباد غري متناهية ، وإحاطة املتناهي بغري املتناهي ممتنع ، وهذا احتجاج فاسد 

 جدا من وجوه :
 تتناهى أفراده ال ميتنع أن جيعل أنواعا فيحكم لكل نوع منها حبكم واحد فتدخل األفراد أحدها : أن ما ال  

 اليت ال تتناهى حتت ذلك النوع .
 الثاين : أن أنواع األفعال بل واألعراض كلها متناهية  

ا جتعل األقارب والثالث : أنه لو قدر عدم تناهيها فإن أفعال العباد املوجودة إىل يوم القيامة متناهية وهذا كم
نوعني نوعا مباحا وهو بنات العم والعمة وبنات اخلال واخلالة وما سوى ذلك حرام و، كذلك جيعل ما ينقض 

الوضوء حمصورا وما سوى ذلك ال ينقضه ، وكذلك ما يفسد الصوم وما يوجب الغسل وما يوجب العدة وما مينع 
 منه احملرم ، وأمثال ذلك .

يضبطون مذاهبهم وحيصروهنا ِبوامع حتيط مبا حيل وحيرم عندهم مع قصور بياهنم ، فاهلل  وإذا كان أرباب املذاهب 
ورسوله املبعوث ِبوامع الكلم أقدر على ذلك فإنه صلى هللا عليه وسلم يأيت بالكلمة اجلامعة وهي قاعدة عامة 

 ( ا.هـل داللتني داللة طرد وداللة عكس وقضية كلية جتمع أنواعا وأفرادا وتد
 

خيالف وأن ال ، وليعلم أن القياس ليس بتلك السعة اليت يظنوهنا بل هو ال يكون إال عند النوازل والضرورة 
 .أو آحاده ، املنقول متواتره 

 ( : 1/774ظم املسائل األصولية( )قال العالمة حممد بن علي األثيبويب يف )شرح التحفة املرضية يف ن
إال عند النازلة هو احلق ، ألن الصوب أن القياس حجة عند الضرورة ـ كما ذين ال يرون القياس ) رأي األولني ال

 ( ا.هـال عند السعة ، فتبصر باإلنصاف  قال اإلمام الشافعي رمحه هللا ـ
 ) أن العمل بالقياس الصحيح واالحتجاج به لدى أهل السنة أمر مبين على ( : 737ـ  1/728يف )وقال 

 أصول شرعية ثابتة :
 األول : إثبات احلكمة والتعليل يف أحكام هللا تعاىل وشرعه وأمره وتنزيهه جل شأنه عن العبث .األصل 
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األصل الثاين : مشول النصوص جلميع األحكام وإحاطتها بأفعال املكلفني ، فقد بني هللا سبحانه وتعاىل على 
مجيع ما أمر هللا به وما هنى عنه ، وما لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم بكالمه وكالم رسوله صلى هللا عليه وسلم 

أحله أو حرمه و معفى عنه وهبذا يكون الدين كامال كما قال هللا تعاىل }اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت 
 عليكم نعميت { ، ولكن الناس يتفاوتون يف معرفة النصوص االطالع عليها ويتفاوتون أيضا يف فهمها .

 القياس والرأي يف كثري من املسائل .فالنصوص كافية ، يستغىن هبا عن 
 األصل الثالث : موافقة القياس الصحيح لنصوص الشريعة إذ ليس يف الشريعة شيء على خالف القياس ومما 

 به رسوله صلى هللا يدل على ذلك أن القياس الصحيح من العدل والنص الشرعي من العدل الذب بعث هللا تعاىل
ض فيها وال تعارض بني شيء من أحكامها والقياس الصحيح مما جاءت به ن الشريعة ال تناقأعليه وسلم و 

ني املتماثلني ، بالشريعة إذ الشريعة جاءت باجلمع بني املتماثالت والتفريق بني املختلفات والقياس من قبيل اجلمع 
 فيكون موافقا للشريعة .

 رب الواحد إذا خالف القياس ؟" ،اتضح خطأ من عنون لتلك املسألة بقوله :"ما حكم العمل خب قومبا سب
 ألن هذا العنون مبين على تصور وقوع االختالف بني اخلرب والقياس ، وهذا غري صحيح . 

 وأن من ادعى وقوع االختالف بني اخلرب والقياس ، فاجلواب أن يقال : ال خيلو احلال من أحد أمرين :
 األول : عدم ثبوت هذا اخلرب املخالف للقياس .

 : أن هذا القياس فاسد .والثاين 
 واتضح أيضا أن اخلرب يقدم على القياس دائما إذا ظهر للمجتهد بينهما تعارض ألن القياس املخالف للنص 

 فاسد االعتبار ، ال جيوز املصري إليه وال األخذ به ، وهو القياس الذي ثبت عن السلف ذمه واملنع منه .
) َأنَّ َلْفَظ اْلِقَياِس َلْفظ  جُمَْمل  يَْدُخُل ِفيِه ( : 505ـ 504/  20)موع الفتاوى( قال اإلمام ابن تيمية يف )جم

ُع بـَنْيَ اْلُمَتَماثَِلنْيِ اْلِقَياُس الصَِّحيُح َواْلِقَياُس اْلَفاِسُد . َفاْلِقَياُس الصَِّحيُح ُهَو الَِّذي َوَرَدْت بِِه الشَِّريَعةُ َوُهَو اجلَْمْ 
ُ بِِه َرُسو َواْلَفْرُق بـَنْيَ اْلُمخْ  َلهُ . َفاْلِقَياُس َتِلَفنْيِ اأْلَوَُّل ِقَياُس الطَّْرِد َوالثَّاين ِقَياُس اْلَعْكِس َوُهَو ِمْن اْلَعْدِل الَِّذي بـََعَث اَّلَّ

ِع ِمْن َغريِْ ُمَعاِرض  يف اْلَفرِْع مَيَْنُع الصَِّحيُح ِمثَْل َأْن َيُكوَن اْلِعلَّةُ الَّيِت عُلِ َق هِبَا احلُْْكُم يف اأْلَْصِل َمْوُجوَدةً يف اْلَفْر 
اَلِفِه َقطُّ .  ُحْكَمَها َوِمثْلُ َهَذا اْلِقَياِس ال تَْأيت الشَِّريَعةُ خبِ

ِمثُْل َهَذا اْلِقَياِس ال تَْأيت وََكَذِلَك اْلِقَياُس بِِإْلَغاِء اْلَفاِرِق َوُهَو : َأْن ال َيُكوَن بـَنْيَ الصُّوَرتـَنْيِ فـَْرق  ُمَؤث ِر  يف الشَّرِْع فَ  
اَلِفِه . َوَحْيُث َجاَءْت الشَِّريَعةُ بِاْخِتَصاِص بـَْعِض اأْلَنـَْواِع حبُْكِم يـَُفاِرُق بِِه نَظَائِرَهُ  َفاَل بُدَّ َأْن خَيَْتصَّ َذِلَك  الشَِّريَعةُ خبِ

ْعِض النَّاِس النـَّوْعُ ِبَوْصِف يُوِجُب اْخِتَصاَصهُ بِاحلُْْكِم َومَيْنَ  ُع ُمَساَواتَهُ ِلَغرْيِِه َلِكنَّ اْلَوْصَف الَِّذي اْخَتصَّ بِِه َقْد يَْظَهُر ِلبـَ
َتُه ُكلُّ أََحد  َفَمْن َرأَ  ى َشْيًئا ِمْن الشَِّريَعِة َوَقْد ال يَْظَهُر َوَلْيَس ِمْن َشْرِط اْلِقَياِس الصَِّحيِح اْلُمْعَتِدِل َأْن يـَْعَلَم ِصحَّ

َا ُهَو خمَُاِلف  لِْلِقَياِس الَِّذي انـَْعَقَد يف نـَْفِسِه َلْيَس خمَُاِلًفا لِْلِقَياِس الصَّحِ خمَُ  يِح الثَّاِبِت يف نـَْفِس اأْلَْمِر . اِلًفا لِْلِقَياِس َفِإمنَّ
َفاِسد  مبَْعىَن َأنَّ ُصورََة النَّصِ  اْمَتاَزْت َعْن تِْلَك  َوَحْيُث َعِلْمَنا َأنَّ النَّصَّ َجاَء خبِاَلِف ِقَياس  : َعِلْمَنا َقْطًعا َأنَُّه ِقَياس  

َلْيَس يف الشَّ  َوِر الَّيِت يَظُنُّ َأنَـَّها ِمثـُْلَها ِبَوْصِف َأْوَجَب خَتِْصيَص الشَّارِِع هَلَا بَِذِلَك احلُْْكِم فـَ ِريَعِة َما خيَُاِلُف ِقَياًسا الصُّ
 ( ا.هـَمْن ال يـَْعَلمُ َفَساَدهُ . ُف اْلِقَياَس اْلَفاِسَد َوِإْن َكاَن ِمْن النَّاسِ َصِحيًحا َلِكْن ِفيَها َما خيَُالِ 

إذا عرفت ذلك يا أيها القارئ أن أحكام الشريعة مستندة إىل أدلة يقينية سواء ما   ـ عفا هللا عنه ـ :مقيده قال 
ا يعلم من الدين بالضرورة ، عرفت أن الفقه وم، من باب أوىل املتواتر ، كان منها من أخبار اآلحاد أو القياس 

  !أكثره قطعي والقليل منه ظين ، وتتهاوى حينها مقولة بعض أولئك األصوليني أن الفقه أكثره ظين 
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فهذه املقولة ما هي إال من وحي أهل الكالم ومن بضاعتهم البائرة خرجت منهم للتشكيك يف أخبار اآلحاد 
 والعلل واحلكم . والطعن فيها ورد القياس الصحيح

 وأن الظن وإن وقع فهذا يقع للمجتهدين ، ال يف نفس النص ، فاعلم ذلك واعرف الفرق ، تنجو ما هم فيه
 من الغرق . 

َها النَّاُس َويـُْفُتوَن : (118/  13قال اإلمام ابن تيمية يف )جمموع الفتاوى( ) ) مُجُْهوُر َمَسائِِل اْلِفْقِه الَّيِت حَيَْتاُج إَليـْ
َا يـََقُع الظَّنُّ َوالنِ َزاعُ يف َقِليل  ممَّا حَيَْتاُج إَلْيهِ  مْجَاِع َوِإمنَّ  النَّاُس َوَهَذا َمْوُجود  يف َسائِِر اْلعُُلوِم هِبَا ِهَي ثَاِبَتة  بِالنَّصِ  َأْو اإلِْ

رَ  ة  َوَأمَّا َما ال بُدَّ لِلنَّاِس ِمْنهُ ِمْن اْلِعْلِم ممَّا جيَُِب َعَلْيِهْم َوحَيُْرمُ وََكِثريُ َمَسائِِل اخلِْاَلِف ِهَي يف أُُمور  َقِليَلِة اْلُوُقوِع َوُمَقدَّ
يِن َضُرورًَة ُجْزء  ِمْن اْلِفْقِه َوِإْخَراُجُه ِمْن الْ  ُهَو َمْعُلوم  َمْقطُوع  بِِه َوَما يـُْعَلُم ِمْن الدِ  ْول  ملَْ يـُْعَلْم أََحد  مِ َويـَُباحُ فـَ ْن ِفْقِه قـَ

ِمنَي َقاَلُه َوال اْحتـََرَز هِبََذا اْلَقْيِد أََحد  إالَّ الرَّازِي َوحَنْوُهُ  َقدِ   ( ا.هـ اْلُمتـَ
ا ) َوَأنَّ َما َأمْجََع َعَلْيِه اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِديِنِهْم الَِّذي حَيَْتاُجوَن إَلْيِه َأْضَعاَف َأْضَعاِف َما تـََناَزُعو :  (357/  7وقال )

 ( ا.هـِفيِه .
 ) الفقه هو معرفة أحكام أفعال العباد سواء كانت تلك املعرفة علما أو ظنا:  (55/  1وقال يف )االستقامة( )

 أو حنو ذلك . 
ومن املعلوم ملن تدبر الشريعة أن أحكام عامة أفعال العباد معلومة ال مظنونة ، وأن الظن فيها إمنا هو قليل جدا  

ين ، فأما غالب األفعال مفادها وأحداثها فغالب أحكامها معلومة وهلل احلمد ، يف بعض احلوادث لبعض اجملتهد
وأعىن بكوهنا أن العلم هبا ممكن وهو حاصل ملن أجتهد واستدل باألدلة الشرعية عليها ، ال أعىن أن العلم هبا 

 ( ا.هـ تقليدحاصل لكل أحد بل وال لغالب املتفقهة املقلدين الئمتهم بل هؤالء غالب ما عندهم ظن أو 
( : ) مجهور مسائل 91قال اإلمام عبد الرمحن السعدي ـ رمحه هللا ـ يف ) طريق الوصول إىل العلم املأمول ( ) ص 

ابتة بالنص أو اإلمجاع ، وإمنا يقع الظن والنزاع يف قليل مما حيتاج إليه ثالفقه اليت حيتاج الناس إليها ، ويفتون هبا ، 
 لوم ( ا.هـ ، وهذا موجود يف سائر الع

 
 :[8]ظهورها إال عوامل منها  وكان سببا يف، الفقه أكثره ظنون ما أفرزها  إن :وأن هذه املقولة ـ 

غالب املتفقهة أكثر ما لديهم ظن أو تقليد ، إذ ينقل أحدهم مذهب إمامه ودليله  فأصبحانتشار التقليد ،  ـ1
حبروفه ، فالعامل يكون لديه دليل يفيد القطع وليس عند هؤالء ذلك الدليل مفيدا للقطع لكوهنم مقلدين ، 

 ى حىت أخرجوا الفقه من قليد واجلهل والظنون يف املنتسبني إىل الفقه والفتو تفاستطال املتكلمون ملا رأوا كثرة ال
 أصل العلم .

جتريد مسائل اخلالف بتأليف كتب خاصة هبا ، فاقتصر من صنف يف هذا الباب على ما اختلف فيه األئمة  ـ 2
 والتوسع يف ذلك ، مع ظهور بدع وتغري أمور اإلسالم وضعف اخلالفة

 عد املائة الثالثة مسائل اخلالف جردها ) وقد جرد ب( : 65ـ  62/  1 )االستقامة ( )قال اإلمام ابن تيمية يف
أبو بكر الصريىف فيما يغلب على ظين واتبعه على ذلك الناس حىت صنفوا كتبا كثرية يف مسائل اخلالف فقط ، 

واقتصر أكثر هؤالء على ما اختلف فيه أبو حنيفة والشافعي .. وشهد أهنا مسائل اجتهاد ظنية ، واشتهار 

                                                                 

 ( 232ـ 227 /1( )األصولية املسائل نظم يف املرضية التحفة شرح)انظر   (8
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وهلؤالء الفقهاء املختلفني ولكثري من املفتني وغريهم  منيللمتكلالشبهة اليت أوجبت أصحاهبا بعلم الفقه هو من 
أن جيعلوا الفقه من باب الظنون واالجتهاد ، وهلذا كان ظهور هذا القول مع ظهور مسائل اخلالف هذه وذلك 

 ( ا.هـتغري أمور اإلسالم وضعف اخلالفة مع ظهور بدع كثرية و 
وجيعلون ، تفريق أهل الكالم بني األصول والفروع ، إذ هم يعظمون علم الكالم ويسمونه أصول الدين  ـ 3

مسائله قطعية ، ويف املقابل ذلك يهونون  من أمر الفقه حىت جعلوه من باب الظنون ، وهذه بدعة ظاهرة منهم ، 
الفروع أما أصول الدين فاملصيب  وترتب عليها عندهم قواعد فاسدة أحدثوها ، فجعلوا كل جمتهد مصيب يف

 عندهم فيه واحد ، وإىل غري ذلك من القواعد الفاسدة 
( مبينا ومقررا هذه املسألة مبا يكفي 212ـ  207/  19قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف ) جمموع الفتاوى( )

َواِل َأْهِل اْلِبَدِع ِمْن َأْهِل اْلَكاَلِم ويشفي ما ال جتده عند غريه :) َواْلَفْرُق بـَنْيَ َمَسائِِل اْلُفُروِع َواأْلُصُ  َا ُهَو ِمْن أَقـْ وِل إمنَّ
َوام  َتَكلَُّموا بَِذِلَك يف  َقَل َهَذا اْلَقْوُل إىَل أَقـْ  أُُصوِل اْلِفْقِه ومََلْ يـَْعرُِفوا َحِقيَقَة َواْلُمْعَتزَِلِة َواجلَْْهِميَّة َوَمْن َسَلَك َسِبيَلُهْم َوانـْتـَ

 ْوِل َوال َغْورَُه . َهَذا اْلقَ 
ْساَلِم ملَْ يَُدلَّ َعَليْـ  َها ِكَتاب  َوال ُسنَّة  َوال إمْجَاع  َواْلَفْرُق بـَنْيَ َذِلَك يف َمَسائِِل اأْلُُصوِل َواْلُفُروِع َكَما َأنَـَّها حُمَْدثَة  يف اإلِْ

َلِف َواأْلَئِمَِّة َفِهَي  بَاِطَلة  َعْقاًل ؛ َفِإنَّ اْلُمَفر ِِقنَي بـَنْيَ َما َجَعُلوهُ َمَسائَِل أُُصول  َوَمَسائَِل فـُُروع  بَْل َوال َقاهَلَا أََحد  ِمْن السَّ
ْوَعنْيِ بَْل ذََكُروا َثاَلثَةَ فـُُروق  َأْو أَْربـََعًة   ُهَما ِبَفْرق  َصِحيح  ميَُيِ ُز بـَنْيَ النـَّ نـَ  ُكلَُّها بَاِطَلة  .ملَْ يـَُفر ُِقوا بـَيـْ

َقْط ؛ َوَمَسائِلُ اْلُفُروِع ُهْم َمْن َقاَل : َمَسائِلُ اأْلُُصوِل ِهَي اْلِعْلِميَّةُ االْعِتَقاِديَّةُ الَّيِت يُطَْلُب ِفيَها اْلِعْلُم َواالْعِتَقاَفِمنْـ   دُ فـَ
 ِهَي اْلَعَمِليَّةُ الَّيِت يُطَْلُب ِفيَها اْلَعَمُل . 

َلَواِت اخْلَْمِس َوالزََّكاِة َوَصْوِم َشْهِر َوَهَذا فـَْرق  بَاِطل  ؛ َفِإنَّ اْلَمسَ  ُر َجاِحَدُه ِمثَْل : وُُجوِب الصَّ ائَِل اْلَعَمِليََّة ِفيَها َما يَُكفِ 
َناَرَمَضاَن ؛ َوحَتِْرمِي الزِ نَا َوالرِ بَا َوالظُّْلِم َواْلَفَواِحِش ، َويف اْلَمَسائِِل اْلِعْلِميَِّة َما ال يَْأَُثُ ا َنازُِع الصََّحابَِة : ْلُمتـَ ِزُعوَن ِفيِه َكتـَ

نَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْم ال ؟ َوَما أََراَد مبَْعَناهُ ؟ اُزِعِهْم يف بـَْعِض النُُّصوصِ َهْل َرَأى حمَُمَّد  َربَّهُ ؟ وََكتـَ : َهْل َقاَلُه النَّيبُّ َصلَّى اَّلَّ
َناُزِعِهْم يف بـَْعِض اْلَكِلَماِت : هَ  نَِّة : َهْل أََراَد وََكتـَ َناُزِعِهْم يف بـَْعِض َمَعاين اْلُقْرآِن َوالسُّ ْل ِهَي ِمْن اْلُقْرآِن َأْم ال ؟ وََكتـَ

َنازُِع النَّاِس يف َدِقيِق اْلَكاَلِم َكَمْسَأَلِة اجلَْْوَهِر اْلَفْرِد َومَتَاثُ  ُ َوَرُسولُُه َكَذا وََكَذا ؟ وََكتـَ َوبـََقاِء اأْلَْعَراِض َوحَنِْو ِل اأْلَْجَساِم ؛ اَّلَّ
َلْيَس يف َهَذا َتْكِفري  َوال تـَْفِسيق  .   َذِلَك فـَ

 ْلم  ِباَل َعَمل  َأْوىَل َأْن َيُكونَ َقاُلوا : َواْلَمَسائِلُ اْلَعَمِليَّةُ ِفيَها َعَمل  َوِعْلم  َفِإَذا َكاَن اخْلَطَأُ َمْغُفوًرا ِفيَها َفاَلَّيِت ِفيَها عِ 
 . اخْلَطَأُ ِفيَها َمْغُفوًرا 

َها َدِليل  َقْطِعيي ؛ َواْلَفْرِعيَّةُ َما َلْيسَ  ُهْم َمْن َقاَل : اْلَمَسائُِل اأْلُُصوِليَّةُ ِهَي َما َكاَن َعَليـْ َها َدِليل  َقْطِعيي . َوِمنـْ  َعَليـْ
َها َوَغريِِْهمْ َقاَل أُوَلِئَك : َوَهَذا اْلَفْرُق َخطَأ  َأْيًضا ؛ َفِإنَّ َكِثريً   َها أَِدلَّة  َقْطِعيَّة  ِعْنَد َمْن َعَرفـَ  ا ِمْن اْلَمَسائِِل اْلَعَمِليَِّة َعَليـْ
مْجَاِع َكَتْحِرمِي اْلُمَحرََّماِت َووُُجوِب اْلَواِجَباِت الظَّاِهرَِة   َها َوِفيَها َما ُهَو َقْطِعيي بِاإلِْ ُجُل ِبَْهِل ُثَّ َلْو َأْنَكَرَها الرَّ مَلْ يـَْعرِفـْ

ُهْم قدامة َوَرَأْوا َوتَْأِويل  مَلْ يَُكفَّْر َحىتَّ تـَُقاَم َعَلْيِه احلُْجَُّة َكَما َأنَّ مَجَاَعًة اْسَتَحلُّوا ُشْرَب اخْلَْمِر َعَلى َعْهدِ    عَُمَر ِمنـْ
ُنوا هَلُمْ  ْرُهْم الصََّحابَةُ َحىتَّ بـَيـَّ ْوُل اَّلَِّ تـََعاىَل  َأنَـَّها َحاَلل  هَلُْم ؛ وملَْ تَُكفِ  َتابُوا َورََجُعوا ... َوِمثُْل َهَذا َكِثري  ، َوقـَ َخطََأُهْم فـَ

َعْلت " وملَْ  ُ تـََعاىَل : " َقْد فـَ يـَُفرِ ْق بـَنْيَ اخْلَطَِأ اْلَقْطِعيِ   يف اْلُقْرآِن : } َربَـَّنا ال تـَُؤاِخْذنَا إْن َنِسيَنا َأْو أَْخطَْأنَا { َقاَل اَّلَّ
 َقاُلوا : َفَمْن َقاَل : إنَّ اْلُمْخِطَئ  َمْسَأَلة  َقْطِعيَّة  َأْو َظنِ يَّة  . َوالظَّينِ ُّ َما ال جَيِْزمُ بَِأنَّهُ َخطَأ  إالَّ إَذا َكاَن أَْخطََأ َقْطًعا يف 

نَّ َقْد َخاَلَف اْلِكَتاَب َوالسُّ مْجَاعَ اْلَقِدمَي .يف َمْسَأَلة  َقْطِعيَّة  َأْو َظنِ يَّة  يَْأَُثُ فـَ   َة َواإلِْ
 َلْيَس ُهَو َوْصًفا لِْلَقْوِل َقاُلوا : َوَأْيًضا َفَكْوُن اْلَمْسَأَلِة َقْطِعيًَّة َأْو َظنِ يَّةً ُهَو َأْمر  إَضايفي حبََسِب َحاِل اْلُمْعَتِقِديَن 
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ْنَساَن َقْد يـَْقطَُع بَِأْشَياءَ َعلِ   ْقِل اْلَمْعُلوِم ِصْدقُُه ِعْنَدهُ َوَغيـْرُهُ ال يـَْعِرُف يف نـَْفِسِه ؛ َفِإنَّ اإلِْ  َمَها بِالضَُّرورَِة ؛ َأْو بِالنـَّ
ْعِرُف ِمنْ  يـَ ْدَراِك فـَ ْهِن َسِريَع اإلِْ ْنَسانُ ذَِكيًّا َقِويَّ الذِ  احلَْقِ  َويـَْقطَعُ بِِه َما ال  َذِلَك ال َقْطًعا َوال َظنًّا . َوَقْد َيُكونُ اإلِْ

ْنَساِن ِمْن اأْلَِدلَِّة َوحبََسِب َتَصوَّرُهُ َغيـْرُهُ َوال يـَْعرِفُهُ ال ِعْلًما َوال َظنًّا . َفاْلَقطُْع َوالظَّنُّ َيُكونُ حبََسِب َما َوَصَل إىَل اإْلِ يَـ 
َأَلِة َقْطِعيًَّة َأْو َظنِ يَّةً َلْيَس ُهَو ِصَفًة ُماَلِزَمًة لِْلَقْوِل قُْدَرتِِه َعَلى االْسِتْدالِل َوالنَّاِس خَيَْتِلُفوَن يف َهَذا َوَهَذا َفَكْوُن اْلَمسْ 

َنازَِع ِفيِه َحىتَّ يـَُقاَل : ُكلُّ َمْن َخاَلَفُه َقْد َخاَلَف اْلَقْطِعيَّ بَْل ُهَو ِصَفة  حلَِاِل النَّاِظِر اْلمُ   ْسَتِدلِ  اْلُمْعَتِقِد َوَهَذااْلُمتـَ
َعِكُس . ممَّا خَيَْتِلُف فِ   َعِلَم َأنَّ َهَذا اْلَفْرَق ال يَطَّرُِد َوال يـَنـْ  يِه النَّاُس فـَ

ُهْم َمْن فـَرََّق ِبَفْرِق ثَاِلث  َوَقاَل : اْلَمَسائُِل اأْلُُصوِليَّةُ ِهَي اْلَمْعُلوَمةُ بِاْلَعْقِل َفُكلُّ َمْسأَ  َقلَّ اْلَعْقلُ َوِمنـْ َلة  ِعْلِميَّة  اْستـَ
 الشَّرْعِ َفِهَي ِمْن َمَسائِِل اأْلُُصوِل الَّيِت َيْكُفُر َأْو يـَْفُسُق خمَُاِلُفَها . َواْلَمَسائِلُ الفروعية ِهَي اْلَمْعُلوَمةُ بِ بَِدرِْكَها 

َفاَعِة َوُخُروِج َأْهِل اْلَكبَ   َفاِت َواْلَقَدِر ؛ َوالثَّاين َكَمَسائِِل الشَّ  ائِِر ِمْن النَّاِر .َقاُلوا : َفاأْلَوَُّل َكَمَسائِِل الصِ 
يـَُقاُل هَلُْم : َما ذََكْرمُتُوهُ بِالضِ دِ  َأْوىَل َفِإنَّ اْلُكْفَر َواْلِفْسَق أَْحَكام  َشْرِعيَّة  َلْيَس َذِلَك ِمنْ    اأْلَْحَكاِم الَّيِت َيْسَتِقلُّ فـَ

 هِبَا اْلَعْقُل .
َهُؤالِء السَّاِلُكوَن إىَل َأْن َقاَل : َوِحيَنِئذ  َفِإْن َكاَن اخْلَطَُأ   يِن ُكْفًرا فـَ يف اْلَمَسائِِل اْلَعْقِليَِّة الَّيِت يـَُقاُل : إنَـَّها أُُصوُل الدِ 

 ُكْفًرا َفاَل   ُكْن اخْلَطَُأ ِفيَهاَهِذِه الطُُّرَق اْلَباِطَلَة يف اْلُعَقِل اْلُمْبَتَدَعِة يف الشَّرِْع ُهْم اْلُكفَّاُر ال َمْن َخاَلَفُهْم َوِإْن ملَْ يَ 
ْقِديَريِْن َوَلكِ  َثَبَت َأنَّهُ َلْيَس َكاِفًرا يف ُحْكِم اَّلَِّ َوَرُسولِِه َعَلى التـَّ  ْن ِمْن َشْأِن َأْهِل اْلِبَدِع َيْكُفُر َمْن َخاَلَفُهْم ِفيَها فـَ

يِن بَْل جَيْ  َواال جَيَْعُلونـََها َواِجَبةً يف الدِ  ُروَن َمْن َخاَلَفُهْم َأنَـُّهْم يـَْبَتِدُعوَن أَقـْ ميَاِن الَِّذي ال بُدَّ ِمْنهُ َويَُكفِ   َعُلونـََها ِمْن اإلِْ
ْوال َوال  ِفيَها َوَيْسَتِحلُّوَن َدَمُه َكِفْعِل اخلََْوارِِج َواجلَْْهِميَّة َوالرَّاِفَضِة َواْلُمْعَتزَِلِة َوَغريِِْهْم ، َوَأْهلُ  نَِّة ال يـَْبَتِدُعوَن قـَ ُروَن السُّ  يَُكفِ 

ْر الصََّحابَةُ اخلَْوَ  َهَد َفَأْخطََأ َوِإْن َكاَن خمَُاِلًفا هَلُْم ُمْسَتِحالًّ لِِدَماِئِهْم َكَما ملَْ تَُكفِ   ارَِج َمَع َتْكِفرِيِهْم ِلُعثَْماِن َمْن اْجتـَ
 ( ا.هـ اِلِفنَي هَلُْم . ِمنَي اْلُمخَ َوَعِلي   َوَمْن َواالْهَُا َواْسِتْحاَلهِلِْم لِِدَماِء اْلُمْسلِ 

ومن العوامل اليت أتت إىل ظهور هذا القول ، ما حصل من اختالف األئمة األعالم لسبب من األسباب  ـ 4
املوجبة للخالف ، كعدم مساع احلديث أو عدم ثبوته ، أو االختالف يف الفهم واالستدالل ، فقد حيصل لبعضهم 

ع كونه اختالفا سائغا ـ تقليد بال علم ، القطع بأمر ، واآلخر جيهله أو يفهم خالفه ، فنتج عن هذا االختالف ـ م
 واشتباه ما ميكن علمه ، وما هو معلوم لفقهاء الدين بغريه .

 قد ال جتده ، متسك يا أيها طالب العلم هبذا التحقيق هلذه املسألة يف هذا املوطن واملقام  قلت ) ابن سلة( :
حول ، احلزبية املميعة و ، واملستشرقني ، الم الت أهل الكلك الكثري من تشغيبات وضالألهنا تظهر يف غريه ، 
، وفيما يستجد من  وأحكامهم يف العقائد والفقهيات والرجال، واجتهادات العلماء ، والبطانة ، خرب الثقة 

 إال لضربمنهم مبا خيالف فقهاء األمة ، وما ذاك عظم احنرافهم عن أصل هذه املسألة تكشف لك ، و  النوازل
 .وعلومه وأصوله وتارخيه وأجماده ، اإلسالم 

 
 بيان ما جاء من النص فيما خيص البطانة . النقطة الثانية :

ثـََنايف صحيحه :  ـ رمحه هللا ـ البخارياإلمام  ما أخرجه، أصل مسألة البطانة   َرنَا َأْصَبغُ  َحدَّ  أَْخبـََرين  َوْهب   ابْنُ  أَْخبـَ
 اَّلَُّ  بـََعثَ  َما) :  َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّلَُّ  َصلَّى النَّيب ِ  َعنْ  اخْلُْدرِي ِ  َسِعيد   َأيب  َعنْ  َسَلَمةَ  َأيب  َعنْ  ِشَهاب   ابْنِ  َعنْ  يُوُنسُ 

 بِالشَّر ِ  تَْأُمرُهُ  َوبِطَانَة   َعَلْيهِ  َوحَتُضُّهُ  بِاْلَمْعُروِف  تَْأُمرُهُ  بِطَانَة   بِطَانـََتانِ  َلهُ  َكاَنتْ   ِإالَّ  َخِليَفة   ِمنْ  اْسَتْخَلفَ  َوال  َنيب    ِمنْ 
 ( تـََعاىَل  اَّلَُّ  َعَصمَ  َمنْ  َفاْلَمْعُصومُ  َعَلْيهِ  َوحَتُضُّهُ 
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 .) باب بطانة اإلمام وأهل مشورته ( ، و(  ) باب املعصوم من عصم هللاوذكر هذا احلديث حتت ترمجة 
، وإمدادهم )باب املعصوم من عصم هللا ( تشري إىل فضل هللا تعاىل على عباده املؤمنني  ففي الرتمجة األول :ـ 

، وهذا من فقه اإلمام البخاري ، قال [9]، وأن هللا تعاىل عاصم : مانع خلاصة اواملعية واهلداية بالنصرة والتأييد 
( : ) قال الكرماين : مناسبة التفسريين للرتمجة أن من مل يعصمه هللا كان سدى 11/558احلافظ يف ) الفتح( ) 

 ، وكان مغوى ( 
 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّلَُّ  َصلَّى اَّلَِّ  َرُسولُ  َقالَ :  َقالَ  ـ رضي هللا عنه ـ  الرتمجة يتضح فقهها وتفسريها حبديث أيب هريرةوهذه 

َقدْ  َوِليًّا يل  َعاَدى َمنْ  َقالَ  اَّلََّ  ِإنَّ : )  تـََرْضتُ  ممَّا ِإيَلَّ  أََحبَّ  ِبَشْيء   َعْبِدي ِإيَلَّ  تـََقرَّبَ  َوَما بِاحلَْْرِب  آَذنـْتُهُ  فـَ  َوَما َعَلْيهِ  افـْ
َقرَّبُ  َعْبِدي يـََزالُ  َواِفلِ  ِإيَلَّ  يـَتـَ  يـُْبِصرُ  الَِّذي َوَبَصرَهُ  بِهِ  َيْسَمعُ  الَِّذي مَسَْعهُ  ُكْنتُ   أَْحَبْبتُهُ  َفِإَذا ِحبَّهُ أُ  َحىتَّ  بِالنـَّ

نَّهُ  َسَأَليِن  َوِإنْ  هِبَا مَيِْشي الَّيِت  َورِْجَلهُ  هِبَا يـَْبِطشُ  الَّيِت  َويََدهُ  بِهِ   َعاَذين  َوَلِئنْ  ألُْعِطيـَ  َشْيء   َعنْ  تـََردَّْدتُ  َوَما ألُِعيَذنَّهُ  اْستـَ
 (  َمَساَءتَهُ  َأْكرَهُ  َوَأنَا اْلَمْوتَ  َيْكرَهُ  اْلُمْؤِمنِ  نـَْفسِ  َعنْ  تـََردُِّدي َفاِعلُهُ  َأنَا 

  (401ـ  399 ص) ملن سأل عن الدواء الشايف ( الكايف اجلوابقال اإلمام ابن القيم ـ رمحه هللا ـ يف ) 
  "والرجل واليد والبصر السمع"  احلديث يف وخصعند كالمه على ذوق احلديث ومعانيه اللطيفة : ) 

 والكراهة اإلرادة القلب على يوردان "والبصر السمع" و،  الفعل وآالت دراكاإل آالت اآلالت هذه نإف بالذكر
 آالت يف حمفوظا كان  به وبصره باهلل العبد مسع كان  فإذا،  "والرجل اليد" فتستعمل،  والبغض احلب إليه وجيلبان
 . ومشيه بطشه يف فحفظ،  وبغضه حبه يف حمفوظا كانو  ، إدراكه
  "السمع"  كادر إ كان  إذا نهإف،  "اللسان" عن"  والرجل واليد والبصر السمع" بذكر اكتفي كيف  وتأمل
 حركة وكذلك،  فجأة االختيار بغري يقع قد "البصر" وكذلك،  تارة اختياره وبغري،  تارة باختياره حيصل الذي

 العبد يستغىن وقد،  واختيار بقصد إال يقع ال اليت "اللسان" حبركة فكيف منها للعبد بد ال اليت "والرجل اليد"
 . هبا أمر حيث إال عنها

 . ورسوله ترمجانه نهإف اجلوارح سائر انفعال من أمت القلب عن "اللسان" فانفعال وأيضا
 الذي مسعه كنت": بقوله ومشيه وبطشه به يبصر الذى وبصره مسعه عند به العبد كون  تعاىل حقق كيف  وتأمل
 عبده وكون،  عبده مع لكونه حتقيقا "هبا ميشي اليت ورجله هبا يبطش اليت ويده به يبصر الذي وبصره به يسمع

 . ورجله بيديه وحركته وبصره بسمعه إدراكاته يف
 يظن ورمبا،  "يبطش وىل يبصر وىل يسمع فلي": يقل ومل "يبطش ويب يبصر ويب يسمع يب": قال كيف  وتأمل
 به وقوعها من أخص وذلك،  هلل األمور هذه ووقوع الغاية على أدل هي إذ ، املوضع هبذا أوىل "الالم" أن الظان

 إمنا وإدراكاهتم والفجار األبرار حركات نإف،  االستعانة ردجمل هنااه" الباء" ليست إذ والغلط الوهم من وهذا، 
 ومعه صاحبه وأنا وميشى ويبطش ويبصر يسمع"إمنا ، أي :  للمصاحبة هنااه "الباء" إمناو ،  هلم هللا مبعونة هي

 اخلاصة املعية هي املعية وهذه،  "شفتاه يب وحتركت ذكرين ما عبدي مع أنا": اآلخر احلديث يف كقوله،  "

                                                                 

بات العصمة لغري األنبياء من األولياء ، فالعامل مهما كانت منزلته يف األمة من االجتهاد واإلمامة ، فهو يصيب ثهذا ال يعين إ (9
ر الناس صوابا وأندرهم خطأ ، وقد ثإال أن أهل السنة أكوخيطئ ، كما سنبني هذه املسألة يف عدة من املواطن  من هذا الكتاب ، 

سخرهم هللا تعاىل حلراسة السنة وتصفيتها مما علق هبا من الضعيف واملوضوع واملكذوب ، فكان خواصهم الذين نقلوا عنهم الدين 
 ق الناس وأعدهلم .ثأو 
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 ثالثهما هللا باثنني ظنك ما :"صلى هللا عليه وسلم  النيب وقول، "  معنا هللا إن"ال حتزن : تعاىل قوله يف املذكورة
 واصربوا ": وقوله "حمسنون هم والذين اتقوا الذين مع هللا إن ":وقوله،  "احملسنني ملع هللا وإن": تعاىل وقوله، "

 أمسع معكما إنين": وهارون ملوسى تعاىل وقوله،  "سيهدين ريب معي إن كال  ": وقوله،  "الصابرين مع هللا إن
 . "وأرى

 منازل يف ونزوله،  والتوكل والصرب اإلخالص للعبد يتأتى وال،  "الالم" دون املعية هذا مبعين مفيدة "الباء" فهذه 
 ا.هـ ( "املعية وهذه الباء" هبذه إال العبودية

، هذه الرتمجة ال تستغين عن الرتمجة السابقة ، إذا كان  ) باب بطانة اإلمام وأهل مشورته ( ـ الرتمجة الثانية :
 َمنْ  َفاْلَمْعُصومُ لقول صلى هللا عليه وسلم :) ، العامل واحلاكم وصاحب املشورة ينظر بنور هللا يوفقه هللا ويعصمه 

 . (تـََعاىَل  اَّلَُّ  َعَصمَ 
 

هم ن باشر مصاحل املسلمني ممن أهل العلم والتقى ، وأهل احلكم والنهى أ األمر األول :: ـ رمحك هللا ـ واعلم 
 التحليأحسنهم ، و للسداد واإلصابة  وفقهموأوأسبقهم خبصال أويل األلباب ، ، ورع الناس يف هذا الباب من أ

 باليقظة والوقاية .
ـ  أمري جباية وويل عهده اجاء يف وصية السلطان أيب زكريا بن أيب حممد بن أيب حفص البنه أيب حيىي زكري

دك علما) : أنه قالرمحهما هللا ـ   مأمون السرية، حممود وجعلك وأسعدك، يرضيه ملا وهداك وأرشدك، هللا سد 
م أن ودقه، أمرهم جل يف رعيته عن مسئوال وجعله خلقه، يف هللا اسرتعاه من على جيب ما أول إن:  السريرة  يقد 

ته وحوله أمره يكل وأن حياوله، أمر كل  يف وجل عز هللا رضي ، وقو   املسلمني، عن وذب ه وسعيه عمله ويكون َّلَّ
 .  إليه والقوة احلول من والرباءة عليه، التوكل بعد للمؤمنني، وجهاده وحربه
 قبل وحاوله تأتيه، أمر عواقب وارع جأشك، وسكن لب ك، فري ض مرهق، نبأ عليك ورد أو مقلق، أمر فاجأك ومىت

 .  املتكاسل األخرق إحجام حتجم وال اجلاهل، إقدام تقدم وال ، وتغشيه عليه ترد أن
 اجليش عقالء مع واألخذ واحلزامة الصرب فمفتاحه رجاله، مقاومته عن وقصر جماله، ضاق إذا األمر أن وأعلم

 جيشك لكبري واإلحسان لديه، فيما هللا على والتوك ل عليه، اإلقدام ُث ، نبهائهم من التجارب وذي ورؤسائهم،
 .  قدره على والصغري قدره، على الكثري وصغريه

 فيكون عليك، وتؤثره الكبري ني ة وتفسد نفسه يف وتغل طه نفسك، على احلقري فتجري بالكبري احلقري تلحق وال
 .معك من نفوس وتشتت إحسانك ويضيع الوجهني، كال  يف مفسدة إليه إحسانك

ذ لِ   َجناحَ  هَلُما َواْخِفضْ  " ابنا، وصغريهم أبا كبريهم  واخت  تـَوَكَّلْ  َعَزْمتَ  َفِإذا اأْلَْمِر، يف َوشاوِْرُهمْ "، " الرَّمْحَةِ  من الذُّ  فـَ
ِلنيَ  حيُِبُّ  هللا ِإنَّ  هللا، َعَلى  . " اْلُمتـَوَكِ 

 قدرا، الناس أعظم بأن ك املغلطني، الغالطني أقوال تستمع وال أمورك، وحق ر حقرية، وذاتك صغرية، نفسك واختذ
 .وزور وهبتان غرور فذاك صربا، وأمجلهم سرية وأحسنهم بذال، وأكثرهم

 .  هللا رفعه َّلَّ  تواضع من أن   واعلم
  مصاحلهم، عن تنم   وال ، فيهم قضاهتم سري عن والسؤال عم اهلم عن والبحث رعي تك أحوال بتفق د وعليك

 . فيهم أحدا تسامح وال
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 فاجر يف تراع وال ، احلق عن عدل إذا صغريا وال كبريا  فيهم تراع وال عنهم، فاكشفها ملم ة لكشف دعيت ومهما
  مراده عند تقف وال ، واملتظلمني الرعي ة مسائل رفع يف واحد شخص على تقتصر وال ذم ة، وال إال   متصرف وال
 .أحواهلم يف

 ، جميب أسرع إليك خلقه، مسائل ويف نصيب، أوفر هللا جانب يف هلم مصدقني، صادقني ثقات لنفسك واختذ
 ودعته امليل، على اهلوى محله ونصحه، نقله يف واحد شخص على اقتصرت مىت فأنك ، فذاذأ هلم سؤالك وليكن
 .  الصدق قول وترك احلق، جتن ب إىل احلمي ة

 مشفق جواب وجاوبه ، لك قصته يوضح حىت وسله إليك فأدعه طريق، على وأنت مظلمة، أحد إليك رفع وإذا
 نفوس يف والرئاسة وللسياسة تأنيس، أكرب عليه وحن وك له إصاختك ففي ونقله، نازلته إىل مصيخ قوله، إىل مصغ

 .تأسيس أعظم واجلمهور والعام ة، اخلاص ة
 والسن ة، الكتاب أوجبه حق يف إال   اآلخر واليوم باَّلَّ  مؤمن كل  على حرام وأمواهلم املسلمني دماء أن وأعلم

 فساد يف غيه على جار وأمواهلم املسلمني طرقات يف عاثت مفسد يف أو واحلجة، الشرعية أقاويل وعض دته
 حسود عثرة تقل وال دواء، الفاسدة األدمغة لداء ووقعه عفاء أثره فإن السيف إال   فليس وأحواهلم، صالحهم

 عليك عائد عمله ووبال الفعل، على حيمله والقول القول، على حتمله إقالته فإن السعي، عن عاجز النعم، على 
 . إظهاره قبل أمره وتدارك انتشاره، قبل داءه فاحسم ،
 عمل من قدمته مبا إال ربك إىل تنقلب ال ، يديك يف كانت  نإو  بالدنيا تغرت وال عينيك، نصب املوت واجعل 

  .رابح مرضاته يف ومتجر صاحل
  عز   قوله يف املفسرين بعض قال وقد ، ينفد ال مال والقناعة املطالب، وأجنح املكاسب أربح اإليثار أن واعلم

 والفعالت املشكورة، األعمال من فيها خل د ما على الدنيا يف احلسن النبأ إنه «اآْلِخِرينَ  يف َعَلْيهِ  َوتـَرَْكنا: »قائل من
 .املذكورة الصاحلة

 .  عباده عن به تذب   وفرس تلبسه ثوب دنياك من فليكفك
  مالزما وتأييدا يديك، على ييس ره فتحا رب ك من تعدم مل عينيك، نصب هذه وصي يت جعلت مىت بك وأرجو

 .  وطوله وحوله هللا مبن   إليك، إال   عنك يربح ال
  حول وال جدير، وباإلجابة "،َقِدير   َشْيء   ُكل ِ   َعلى َأنَّهُ " دعا، إذ الرشد داعي ولب   فوعى، مسع ممن جيعلك وهللا
 .الوكيل ونعم هللا وحسبنا العظيم، العلي   باَّلَّ  إال   قوة وال

 [10]( ا.هـ  املباركة الوصي ة متت
، واألئمة األعالم العظام من احلكام ، من ساس األنام سرية و ، هذه هي سياسة اإلسالم  قلت ) ابن سلة ( :

حفظ لنا التاريخ أهنم و ، ، سطرهتا األقالم من فجر اإلسالم إىل هذه األيام ، يتوارثها عدول األمة ، ودعاة السنة 
 .، وعالمة الفناء ، وفلول السماء وزلت األقدام ، إذا غابت ضلت األفهام ، نفع األجرام  عثوب، قدوة األنام 

، بالطعن يف يسعى املستشرقون واملبتدعة املنحرفون لبعثرته ، وإطفاء مشعته ، والنفع اجلامع ، فهذا الضوء اللمع 
 وكل ما يتعلق هبم من البطانة والصيانة .وأخبارهم وأيامهم سريهتم وسياستهم 

                                                                 

 (400ـ  6/398تاريخ ابن خلدون ) (10
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هو منصب ومتوجه إىل العدول ، ال يبىن فيه األحكام على تصرفات أهل اجلور والفجور ،  والكالم يف هذا املقام
 قدوة لألنام ، فليتنبه لذلك . فهم ليسوا

 
 البطانة يف احلديث فسرت ومشلت كل من الوزير والدخيل وامللك والشيطان والنفس . األمر الثاين :

،  الوزيرين بالبطانتني املراد يكون نأ حيتمل :" التني بنا قال: )  (228/ 13)( الباري فتحقال احلافظ يف )
 ." والشيطان امللك يكون نأ وحيتمل

 لكل إذ اخلري على احملرضة اللوامة والنفس بالسوء األمارة النفس بالبطانتني املراد يكون نأ حيتمل" : الكرماين وقال
 انتهى " حيوانية وقوة ملكية قوة منهما

 ( ا.هـ البعض الإ لبعضهم يكون ال أن جائز نهأ الإ أوىل اجلميع على واحلمل 
عطلوا كل هؤالء القرناء والبطائن اليت دل عليها احلديث باملنطوق الصعافقة واحلزبية املميعة  قلت ) ابن سلة ( :

من و ، حتصيل التقوى واإلصابة من و ، وما هلا من األثر على شخصية اإلنسان إجيابا وسلبا ، واملفهوم واإلشارة 
 عدمها .

 آدم ابن أصبح إذا : " السلف بعض قال: )  (232ـ  230 ص) (الكايف اجلوابقال اإلمام ابن القيم يف )
 ذهب ذلك بغري افتتح وإن،  وتواله الشيطان امللك طرد وهلله ومحده وكربه هللا ذكر نإف والشيطان امللك ابتدره
 "الشيطان وتواله عنه امللك

 وعند موته وعند حياته ىف املالئكة فتتواله له والغلبة والطاعة احلكم يصري حىت العبد من يقرب امللك يزال وال
 وأبشروا حتزنوا وال ختافوا ال أن املالئكة عليهم تتنزل استقاموا ُث هللا ربنا قالوا الذين إن :" تعاىل هللا قال مبعثه
 " اآلخرة ويف الدنيا احلياة يف أولياؤكم حنن توعدون كنتم  اليت باجلنة

 يوحي إذا :" تعاىل قال وأيده جنانه وقوي وعلمه فثبته له وأبرهم وأنفعهم له اخللق أنصح تواله امللك تواله وإذا
 يسرك بالذي وأبشر حتزن وال ختف ال:" املوت عند امللك ويقول"،  آمنوا الذين فثبتوا معكم إين املالئكة ىلإ ربك
 .  املسألة عند القرب ويف املوت وعند الدنيا احلياة يف ليهإ يكون ما أحوج الثابت بالقول ويثبته " ،

  ومؤنسه قربه ويف موته وعند وحياته ومنامه يقظته يف وليه وهو له امللك صحبة من للعبد أنفع أحد فليس
 ،  باخلري ويعده عليه ويعينه عنه ويدافع عدوه عنه وحيارب سره يف وحمدثه خلوته يف وصاحبه وحشته يف

  بقلب للملك ":  وموقوفا مرفرعا يروى يالذ ثراأل يف جاء كما  باحلق التصديق على وحيثه به ويبشره
 وتكذيب بالشر أيعاد الشيطان وملة،  بالوعد وتصديق باخلري أيعاد امللك فلمة ، ملة وللشيطان ملة آدم ابن

 (11)" باحلق
 الشيطان وقرب منه أبعد وإذا،  السديد القول لسانه على وألقى لسانه على تكلم العبد من امللك قرب اشتد وإذا
 على يتكلم والرجل،  امللك هلسان على يتكلم الرجل يرى حىت،  والفحش الزور قول لسانه على تكلم العبد من

 ( ا.هـ الشيطان هلسان

                                                                 
س ناد هدا املوقوف حصيح غاية ، أأخرجه الطربي يف تفسريه )108قال الإمام الألباين يف كتابه ) النصيحة ( يف رده عىل ابن عبد املنان ) ص  (11 ( 3/59( : اإ
كام هو  !!رجرد الرأأي املرفوع ، لأنه ل يقال مب ثأأخرجه من طريق عامر بن عبدة عن ابن مسعود ، وهو حصيح ـ أأيضا ـ ، وهذا يكفي يف تصحيح احلدي ُث، 

مما ل يعمل ابلرأأي ، ول  ث، فقال : "فاإن هذا احلدي معروف عند أأهل العمل ، وذلكل قواه العالمة أأمحد شاكر ـ رمحه هللا ـ يف تعليقه عىل تفسري الطربي 
 يدخهل القياس ، فال يعمل اإل ابلويح من املعصوم صىل هللا عليه وسمل ، فالرواايت املوقوفة لفظا يه مرفوعة حكام " ا.هـ
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 طرقهم اختالف على هللا إىل السالكون اتفق وقد : ) (152ـ  151/  1) (اللهفان إغاثةوقال عن النفس يف )
 يوصل وال سبحانه عليه يدخل ال وأنه،  الرب إىل الوصول وبني القلب بني قاطعة النفس أن على سلوكهم وتباين

 . هبا والظفر مبخالفتها وتركها إماتتها بعد إال إليه
 ظفروا وقسم أوامرها حتت هلا طوعا وصار وأهلكته فملكته نفسه به ظفرت قسم:  قسمني على الناس فإن 

 . ألوامرهم منقادة هلم طوعا فصارت فقهروها بنفوسهم
 نفسه به ظفرت ومن وأجنح أفلح بنفسه ظفر فمن بأنفسهم الظفر إىل الطالبني سفر انتهى:  العارفني بعض قال 

 وهنى ربه مقام خاف من وأما املأوى هي اجلحيم فإن الدنيا احلياة ثروأ طغى من فأما":  تعاىل قال وهلك خسر
 " املأوى هي اجلنة فإن اهلوى عن النفس

 والقلب،  اهلوى عن النفس وهني خوفه إىل عبده يدعو والرب الدنيا احلياة وإيثار الطغيان إىل تدعو فالنفس 
 (  واالبتالء احملنة موضع وهذا،  مرة هذا وإىل مرة الداعي هذا إىل مييل الداعيني بني 

 بالسالمة إال ذلك يتم والمبينا أسباب االنتفاع بالعظة وإدراك : )  (449/  1) (السالكني مدارجوقال يف )
 العقل نور يطمس اهلوى اتباع فإن،  بالسوء األمارة النفس لداعي واالنقياد اهلوى متابعة وهي األغراض من 

 ،  ألبتة معه العربة بصرية حتصل فال،  املستقيم الطريق عن ويضل احلق اتباع عن ويصد القلب بصرية ويعمي
  عليه فالتبس احلسن صورة يف والقبيح القبيح صورة يف احلسن نفسه فأرته ونظره رأيه فسد هواه اتبع إذا والعبد

 ( ا.هـ بالعظة أو والتفكر بالتذكر االنتفاع له فأىن بالباطل احلق
  وهذه،  العمل عيوب وىف ، وآفاهتا النفس عيوب يف الفكرة : ) (332ص) (الكايف اجلوابوقال يف )

 عاشت كسرت  ىتمو ،  بالسوء األمارة النفس كسر  يف وتأثريها،  خري كلل باب وهذا،  النفع عظيمة الفكرة
  دهوجن أمراءه وبث،  مملكته يف كلمته  ودارت،  القلب ييفح،  هلا احلكم وصار وانتعشت املطمئنة النفس

 ( ا.هـ مصاحله يف
اجلرح والتعديل ، باب ، ويف أحكام هذا املسألة وتذكري هبا يعد من أهم مسائل ال : قال مقيده ـ عفا هللا عنه ـ

 فتنبه لذلك . ،يف موطنه ذلك من مقدمات النفس كما سنبني هو د بعضها ه جتألن
 

 ضوابط ومقدمات ينبغي مراعاهتا عند احلكومة واخلصومة . :النقطة الثالثة 
فقط على البطانة وأحوال نقلة األخبار إال مل يقتصر كالمهم يف باب احلكم والرواية علماء احلديث وفقهاء األمة 

 يف هذا الباب مقدمات أخرى منها : ، بل راعوا
  (التحليل إبطال على الدليل إقامةقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف )  ن احلكم يكون بالظاهر :إ األوىل :

 إَلْيهِ  يُوِحيَ  َأنْ  إْمَكانِ  َمعَ  بِالظَّاِهرِ  حَيُْكمَ  َأنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّلَُّ  َصلَّى َرُسوَلهُ  َأَمرَ  ُسْبَحانَهُ  اَّلََّ  َأنَّ  .. : )(479/  3)
َعاَوى يَُسوِ يَ  َأنْ  َوَأَمرَهُ ,  اْلَباِطنَ  َرابَة   يف  َظِنني   َشَهاَدةَ  يـَْقَبلَ  ال  َوَأنْ  َواْلَفاِسقِ  اْلَعْدِل  بـَنْيَ  الدَّ ْقَواهُ  َوثِقَ  َوِإنْ  قـَ  َحىتَّ ,  ِبتـَ

ْنَضِبطَ  اْلُفَقَهاءِ  ْكثَرِ أَ  ِعْندَ  ِبِعْلِمهِ  حَيُْكمَ  َأنْ  لِْلَحاِكمِ  جَيُزْ  ملَْ  ُهودِ  اخْلُُصومِ  بـَنْيَ  التَّْمِييزَ  َفِإنَّ ,  احلُْْكمِ  طَِريقُ  ِليـَ  يَْدُخلُ  َوالشُّ
َورِ  آَحادِ  يف  أَْفَضتْ  َوِإنْ  اْلَمادَّةِ  َهِذهِ  حبَْسمِ  إالَّ  يـَُزولُ  ال  َما َوالظُّْلمِ  اجلَْْهلِ  ِمنْ  ِفيهِ   َفِإنَّ  احلَْق ِ  ِلَغرْيِ  احلُْْكمِ  إىَل  الصُّ

َعمَّدْ  ملَْ  إَذا َقِليل   َذِلكَ  َفَسادَ  َرائِنَ  ِمنْ  َمْضُبوط   طَِريق   ِبَغرْيِ  احلُْْكمِ  َفَسادِ  َجْنِب  يف  يـَتـَ   َخْصم   َصاَلحِ  َأوْ  ِفَراَسة   َأوْ  قـَ
 ( ا.هـ. َكِثري    ِبَفَساد   َمْغُمور   َقِليل   َصاَلح   هِبََذا يـََقعُ  َقدْ  َكانَ   َوِإنْ  َذِلكَ  َغرْيِ  َأوْ 
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 .تدل عليه وأدلة إمارات  يبىن علىاحلكم  الثانية :
ُقوالِت  َأنَّ : )  (346/  13) (الفتاوى جمموعقال اإلمام ابن تيمية يف )  َها حُيَْتاجُ  الَّيِت  اْلَمنـْ ينِ  يف  إَليـْ  َنَصبَ  َقدْ  الدِ 

 ا.هـ ( َوَغرْيِهِ  َصِحيح   ِمنْ  ِفيَها َما بـََيانِ  َعَلى اأْلَِدلَّةَ  اَّلَُّ 
 بالطرق إال وكذهبا صدقها بني مييز ال املنقوالت أن املعلوم ومن: )  (21/  4) (النبوية السنة منهاجوقال يف )

 ا.هـ ( الدعاوى رئسا مبنزلة اجملرد النقل فدعوى وإال ذلك ىعل الدالة
 

البصرية والفراسة ، ما ، ب التقوى والعنايةوحكام اإلسالم ممن خصهم هللا تعاىل ب األئمة األعالميتمتع  الثالثة :
 ، مما يوجب هلم هذا التوفيق واإلصابة يف احلكم والسياسة ما ال خيفى .ليس لغريهم 

،  الصادقة الفراسة القلب أرض يف تنبت البصرية أن: )  (129/  1) (السالكني مدارجقال اإلمام ابن القيم يف )
 ذلك يف إن }: تعاىل هللا قال:  والكاذب والصادق والباطل احلق بني به يفرق القلب يف هللا يقذفه نور وهي

 ( ا.هـ للمتفرسني : جماهد قال،  { للمتومسني آليات
،  اإلميان قوة حسب على الفراسة وهذه،  والسياسة واإلمارة الوالية كبناء  الفراسة وبناء: )  (484/  2) وقال 
 . فراسة أحد فهو إميانا أقوى كان  فمن
 ، غفلة وال سهو بال احلق مع علمه مواد وتكون احلق بنور نظر الفراسة بنور نظر من":  اخلراز سعيد أبو قال
 "  عبده لسان على جرى حق حكم بل

 وأمسك،  احملارم عن بصره غض من" :  ويقول خيطئ ال الفراسة حاد الكرماين شاه كان:   جنيد بن عمرو وقال
 " فراسته ختطيء مل احلالل أكل وتعود،  السنة باتباع وظاهره،  ةباملراقب باطنه وعمر،  الشهوات عن نفسه
 " ( ا.هـفراسته ختطئ ال الصديق إن":  القدمية الكتب بعض يف ويقال

 أََحدَ  َأنَّ  َمَعهُ  يَظُنُّ  َما َحَصلَ  َمىَت  : اجْلُْمَلةِ  َفِفي: )  (473/  10) (الفتاوى جمموعقال اإلمام ابن تيمية يف )
هْلَامِ  َكْونَ   َأْنَكُروا َواَلَِّذينَ  َشْرِعي    بَِدِليلِ  تـَرِْجيًحا َهَذا َكانَ   َوَرُسولِهِ  اَّلَِّ  إىَل  أََحب   اأْلَْمَريْنِ  ْطاَلِق  َعَلى طَِريًقا اإلِْ  اإلِْ
ْطاَلِق  َعَلى َشْرِعيًّا طَِريًقا َجَعُلوهُ  الَِّذينَ  أَْخطَأَ  َكَما  أَْخَطُئوا َهدَ  إَذا َوَلِكنْ .  اإلِْ  الظَّاِهرَةِ  الشَّْرِعيَّةِ  اأْلَِدلَّةِ  يف  السَّاِلكُ  اْجتـَ

َلمْ  ْقَوى َوِعَماَرتِهِ  َقْصِدهِ  ُحْسنِ  َمعَ  اْلِفْعَلنْيِ  أََحدِ  رُْجَحانَ  ِحيَنِئذ   َوأهُْلِمَ  تـَرِْجيًحا ِفيَها يـَرَ  فـَ  يف  َدِليل   َهَذا ِمثْلِ  َفِإهْلَامُ  بِالتـَّ
َوى َيُكونُ  َقدْ  ؛ َحقِ هِ  ِعيَفةِ  اأْلَْقِيَسةِ  ِمنْ  َكِثري    ِمنْ  أَقـْ ِعيَفةِ  َواأْلََحاِديِث  ؛ الضَّ ِعيَفةِ  َوالظََّواِهرِ  الضَّ  َواالْسِتْصَحابات الضَّ

ِعيَفةِ  ِْمِذي ِ  َويف .  اْلِفْقهِ  َوأُُصوِل  َواخلِْاَلِف  ِب اْلَمْذهَ  يف  اخْلَاِئِضنيَ  ِمنْ  َكِثري    هِبَا حَيَْتجُّ  الَّيِت  الضَّ  َعنْ  َسِعيد   َأيب  َعنْ  الرتِ 
ْوله قـََرأَ  ُثَّ  اَّلَِّ  ِبُنورِ  يـَْنظُرُ  َفِإنَّهُ  اْلُمْؤِمنِ  ِفَراَسةَ  اتَـُّقوا : " َقالَ  َأنَّهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّلَُّ  َصلَّى النَّيب ِ   َذِلكَ  يف  إنَّ }  تـََعاىَل  قـَ

 " [12]{ لِْلُمتـََومسِ ِنيَ  آليَات  
َواهِ  ِمنْ  اقـْرتَِبُوا:  اخْلَطَّاِب  بْنُ  عَُمرُ  َوَقالَ   ُهمْ  َوامسَُْعوا ؛ اْلُمِطيِعنيَ  أَفـْ  . َصاِدَقة   أُُمور   هَلُمْ  تـََتَجلَّى َفِإنَّهُ  يـَُقوُلونَ  َما ِمنـْ

                                                                 

 ذا احلديث حكم عليه اإلمام األلباين ـ رمحه هللا ـ بالضعف ، ولكن يف الباب ذكر حديثا آخر ، حديث أنس بن مالكه (12
 (الصحيحة السلسلةذا احلديث ، وقال يف )، حسن الشيخ األلباين ه"  بالتوسم الناس يعرفون عبادا هلل إن"  عنه ـ : ـ رضي هللا 
 " هللا بنور ينظر فإنه املؤمن فراسة اتقوا: "  يؤيده املشهور احلديث بل أحدا فيه خيالف مل احلديث هذا وراوي: )  (437/  2) 
  ، هلذا شاهدا يصلح أن من أقل فال(  1821" )  الضعيفة يف"  بينته كما  طرقه مجيع من اإلسناد ضعيف كان  إن هو و

 ( ا.هـ. فتأمل ،  عكس وال
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ْولُ  الصَِّحيحِ  يف  ثـََبتَ  َوَقدْ   َقرَّبُ  َعْبِدي يـََزالُ  َوال  ":  تـََعاىَل  اَّلَِّ  قـَ َواِفلِ  إيَلَّ  يـَتـَ  مَسَْعهُ  ُكْنت  أَْحَبْبتُهُ  َفِإَذا أُِحبَّهُ  َحىتَّ  بِالنـَّ
 يـَْبِطشُ  َويب  يـُْبِصرُ  َويب  َيْسَمعُ  َفيب  هِبَا مَيِْشي الَّيِت  َورِْجَلهُ  هِبَا يـَْبِطشُ  الَّيِت  َويََدهُ  بِهِ  يـُْبِصرُ  الَِّذي َوَبَصرَهُ  بِهِ  َيْسَمعُ  الَِّذي

 " ( ا.هـمَيِْشي َويب 
 اْلَكَماِل  ِصَفاِت  ِمنْ  بِهِ  يـََتَحلَّْونَ  ِفيَما طَاِئَفة   ُكلَّ   يَُشارُِكونَ  احلَِْديِث  َأْهلَ  َأنَّ  اْلَمْعُلومِ  ِمنْ :  )  (9/  4)وقال  أيضا 

ُهمْ  َومَيَْتاُزونَ   اْلَمْعُقوِل  ِمثْلَ  ؛ أُْخَرى طَِريًقا ِفيهِ  خيَُاِلُفُهمْ  ِفيَما يَْذُكرَ  َأنْ  بُدَّ  ال  هَلُمْ  اْلُمَنازِعَ  َفِإنَّ .  ِعْنَدُهمْ  َلْيسَ  مبَا َعنـْ
ْوِق  َواْلَوْجدِ  َواْلُمَخاَطَبةِ  َواْلُمَكاَشَفةِ  َواْلُمَجاَدَلةِ  َواْلُمَحاجَّةِ  َواالْسِتْدالِل  َوالنَّظَرِ  َواْلَكاَلمِ  َوالرَّْأيِ  َواْلِقَياسِ   َوحَنْوِ  َوالذَّ

ُهمْ :  َوُخاَلَصتـَُها َصْفَوتـَُها احلَِْديِث  ألَْهلِ  الطُُّرِق  َهِذهِ  وَُكلُّ ،  َذِلكَ   َوَأْصَوبـُُهمْ  ِقَياًسا َوَأْعَدهُلُمْ  ؛ َعْقاًل  النَّاسِ  َأْكَملُ  فـَ
ُهمْ  َرْأيًا ُهمْ  َكاَلًما  َوَأَسدُّ َوُمُهمْ  اْسِتْدالال  َوَأْهَداُهمْ  نَظًَرا َوَأَصحُّ ُهمْ  إهْلَاًما َوَأْصَدقـُُهمْ  ِفَراَسةً  َوأمتُُّهمْ  َجَدال  َوأَقـْ  َبَصًرا َوأََحدُّ

 ( ا.هـ  َوَذْوًقا َوْجًدا َوأَْحَسنـُُهمْ  َوَأْعظَُمُهمْ  َوخمَُاَطَبةً  مَسًْعا َوَأْصَوبـُُهمْ  َوُمَكاَشَفةً 
قد خصه اإلمام ابن القيم بالعناية باب الفراسة والقرائن من أهم األبواب يف احلكم والقضاء و  قلت )ابن سلة ( :

 ذكر فصوله وأمثلته .، و (  الشرعية السياسة يف احلكمية الطرقكتاب ) ذلك  يف واالهتمام وألف 
 

 . الظن غلبة على تبىن إمنا األحكام غالب الرابعة :
 على يصدر ما: ) (55/  1) (األباطيل من الكوثري تأنيب يف مبا التنكيليف )قال اإلمام عبد الرمحن املعلمي 

 جهدهم اخلطأ من يتحرزون متيقظون متبحرون عارفون احلديث وأئمة ، اخلطأ فيه خيشى إمنا فهذا احلكم وجه
 نفس يف ملا مطابقة كلها  أحكامه تكون أن يبلغ ال فإنه التحري من احلاكم بلغ همامو  ، ذلك يف متفاوتون لكنهم
 هبا املعتد الظنون فمن ، تتفاوت والظنون ، خيطئ قد والظن ، الظن غلبة على تبىن إمنا األحكام وغالب.. . األمر

 جيزم حبيث املتثبت املتوقي العارف نفس إليه تطمئن أن ضابطه ما ومنها ، الثقة كخرب  ، شرعي ضابط له ما
 الذي هو وهذا ، فيجزم الضعيف بالظن يغرت من الناس فمن ، الصدر منشرح النفس طيب مبقتضاه باإلخبار

 – يهم - اخلطأ كثري  - الوهم كثري  - التوهم على حيدث ":  فيقولون وضبطه حفظه يف احلديث أئمة يطعن
 ( ا.هـ . التثبت البالغ ومنهم ، ملعتدل ومنهم"خيطئ

 سئل اإلمام ابن تيمية عن قول واجتهاد بغلبة الظن يف مسائل أصول الدين أو البد من الوصول إىل القطع ؟ 
ْولُهُ  َوَأمَّافأجاب : )   إىَل  اْلُوُصوِل  ِمنْ  بُدَّ  ال  َأوْ  الظَّنِ ، َغَلَبةِ  ِمنْ  اْلُمْجَتِهدُ  إَلْيهِ  َيِصلُ  َما َذِلكَ  يف  َيْكِفي َهلْ : قـَ

 اْلَقطِْع؟
يـَُقالُ  َوابُ : فـَ ْفِصيُل، َذِلكَ  يف  الصَّ  َقدْ  الَّيِت  اخلَْربَِيَّةَ  اْلَمَسائِلَ  َأنَّ  يـَْزعُُمونَ  اْلَكاَلمِ  َأْهلِ  ِمنْ  َطَواِئفُ  َكانَ   َوِإنْ  َفِإنَّهُ  التـَّ

ونـََها يِعَها، ِفيَها اْلَقطْعُ  جيَِبُ  اأْلُُصوِل  َمَسائِلَ  يَُسمُّ  يُوِجُبونَ  َوَقدْ  اْلَيِقنَي، يُِفيدُ  َدِليل   ِبَغرْيِ  ِفيَها االْسِتْدالل جَيُوزُ  َوال  مجَِ
َهَذا أََحد ، ُكل ِ   َعَلى ِفيَها اْلَقطْعَ  نَّةِ  لِْلِكَتاِب  خمَُاِلف   َخطَأ   َوعُُموِمهِ  إْطاَلِقهِ  َعَلى َقاُلوهُ  الَِّذي فـَ  اأْلُمَّةِ  َسَلِف  َوِإمْجَاعِ  َوالسُّ

ِتَها  .َوَأئِمَّ
، يـَْزعُُمونـََها الَّيِت  بِاأْلَِدلَّةِ  ِفيَها حَيَْتجُّونَ  َما َكِثريًا  َفِإنَـُّهمْ  َأْوَجُبوهُ، َعمَّا النَّاسِ  َأبـَْعدِ  ِمنْ  َذِلكَ  َمعَ  ُهمْ  ُثَّ   َوَتُكونُ  َقْطِعيَّات 
ُهمْ  اْلَواِحدَ  الشَّْخصَ  َأنَّ  َحىتَّ  ،الظَّنِ يَّاِت  ِمنْ  َتُكونَ  َأنْ  َعنْ  َفْضاًل  اأْلُْغُلوطَاِت، ِمنْ  احلَِْقيَقةِ  يف   يـَْقطَعُ  َما َكِثريًا  ِمنـْ

، يف  ُحجَّة   ِبِصحَّةِ  ُهمْ  بَلْ  آَخَر، َمْوِضع   يف  ِببُْطاَلهِنَا َويـَْقطَعُ  َمْوِضع  ِعي َقدْ  َوَحىتَّ  َكَذِلَك،  َكاَلِمهِ   َغايَةُ  َمنْ  ِمنـْ  ُكلي   يَدَّ
َناِظَريْنِ  ِمنْ   .اآْلَخرُ  ادََّعاهُ  َما ِبَنِقيضِ  الضَُّرورِيَّ  اْلِعْلمَ  اْلُمتـَ
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ْفِصيلُ  َوَأمَّا  َشِديدُ  اَّلََّ  َأنَّ  اْعَلُموا: }َكَقْولِهِ   َذِلَك، ِمنْ  اَّلَُّ  َأْوَجَبهُ  َما ِفيهِ  َوَجبَ  َواْلَيِقنيَ  اْلِعْلمَ  ِفيهِ  اَّلَُّ  َأْوَجبَ  َفَما التـَّ
ْولِهِ  ،{رَِحيم   َغُفور   اَّلََّ  َوَأنَّ  اْلِعَقاِب  ْغِفرْ  اَّلَُّ  إالَّ  إَلهَ  ال  َأنَّهُ  َفاْعَلمْ : }َوقـَ ميَانُ  جيَِبُ  َولَِذِلكَ  ،{لَِذْنِبك َواْستـَ  َأْوَجبَ  مبَا اإلِْ

ميَانَ  اَّلَُّ  ْولِهِ  ،{اْسَتَطْعتُمْ  َما اَّلََّ  َفاتَـُّقوا: }َكَقْولِهِ   اْلَعْبِد، بِاْسِتطَاَعةِ  ُمَعلَّق   اْلوُُجوبَ  َأنَّ  الشَِّريَعةِ  يف  تـََقرَّرَ  َوَقدْ  بِِه، اإلِْ  َوقـَ
 .الصَِّحيَحنْيِ  يف  أَْخرََجاهُ {.اْسَتَطْعتُمْ  َما ِمْنهُ  َفْأتُوا بَِأْمر   َأَمْرتُُكمْ  إَذا: }َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّلَُّ  َصلَّى
ِقيَقةِ  اْلَمَسائِلِ  ِذهِ هَ  ِمنْ  اأْلُمَّةُ  ِفيهِ  تـََناَزْعت ممَّا َكِثري    َكانَ   َفِإَذا  ِفيهِ  يـَْقِدرُ  ال  ُمْشَتِبًها النَّاسِ  ِمنْ  َكِثري    ِعْندَ  َيُكونُ  َقدْ  الدَّ
 يـَتـُْركَ  َأنْ  َعَلْيهِ  َوَلْيسَ  َعَلْيِه، يـَْقِدرُ  ال  َما َذِلكَ  يف  َهَذا ِمثْلِ  َعَلى جيَِبْ  ملَْ  َغيـْرُهُ، َوال  َشْرِعيي  ال  اْلَيِقنيَ  يُِفيُدهُ  َدِليل   َعَلى

  إَذا ِسيََّما ال  َعَلْيِه، يـَْقِدرُ  الَِّذي ُهوَ  َذِلكَ  بَلْ  اْلَيِقنِي، مَتَامِ  َعنْ  ِلَعْجزِهِ  َظنِ ِه؛ َعَلى َغاِلب   َقِوي    اْعِتَقاد   ِمنْ  َعَلْيهِ  يـَْقِدرُ  َما
، ُمطَاِبًقا َكانَ  َفعُ  لِْلَحق ِ  اْلُمطَابِقُ  َفاالْعِتَقادُ  لِْلَحقِ   َعَلى يـَْقِدرْ  ملَْ  إَذا اْلَفْرضُ  بِهِ  َوَيْسُقطُ  َعَلْيِه، َويـُثَابُ  َصاِحَبهُ  يـَنـْ
 .ِمْنهُ  َأْكثـَرَ 
، َمْعرَِفةِ  َعنْ  ِفيهِ  َعَجزَ  َأوْ  اْلَباِب  َهَذا يف  َضلَّ  َمنْ  َعامَّةَ  َأنَّ  يـُْعَرفَ  َأنْ  يـَْنَبِغي َلِكنْ  َا احلَْقِ  ْفِريِطهِ  ُهوَ  َفِإمنَّ  َما اتِ َباعِ  يف  ِلتـَ
َلمَّا َمْعرَِفِتِه، إىَل  اْلُموِصلِ  َواالْسِتْدالِل  النَّظَرِ  َوتـَْركِ  الرَُّسولُ  بِهِ  َجاءَ   تـََعاىَل  َقالَ  َكَما  َضلُّوا، اَّلَِّ  ِكَتاِب   َعنْ  َأْعَرُضوا فـَ
نَُّكمْ  َفِإمَّا: }آَدمَ  ِلَبيِن   َمِعيَشةً  َلهُ  َفِإنَّ  ِذْكرِي َعنْ  َأْعَرضَ  َوَمنْ  َيْشَقى َوال  َيِضلُّ  َفاَل  ُهَدايَ  اتَـَّبعَ  َفَمنْ  ُهًدى ِمينِ   يَْأِتيـَ

َرأَ  لَِمنْ  اَّلَُّ  َتَكفَّلَ : َعبَّاس   ابْنُ  َقالَ ، {َأْعَمى اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َوحَنُْشرُهُ  َضْنًكا نـَْيا، يف  َيِضلَّ  ال  َأنْ  ِفيهِ  مبَا َوَعِملَ  اْلُقْرآنَ  قـَ  الدُّ
َرأَ  اآْلِخرَِة، يف  َيْشَقى َوال   [13]ا.هـ  ( اآْليَةَ  َهِذهِ  َوقـَ

 ختالف فقهاء األمةيف أن مظان اإىل تقرير اإلمام ابن تيمية وبيانه ،  القارئتأمل يا أيها  قلت )ابن سلة ( :
 بغلبة الظن ، وغلبة الظن كما قررته يف الصفحات السابقة هو يف املسائل الدقيقة ، وأن احلكم فيها قد يكون  

 به اإلمارات الشرعية املعتربة والدالئل املوجبة للعمل به ومل خيالف الشرع ، أو ما مل يعارضه ما  حتتفيذي هو ال
  . ذا فحوى كالم األصوليني وأهل التحقيقالعمل به ، وه قتضيي، و حجة يعد  هذافهو مثله أو أقوى منه ، 

فى دقائق أمورها على أهل قد خت وال خيفى على أهل العلم والفقه أن مستجد النوازل وما حيدث من اخلصومات
وقد يكون احلكم فيها بغلبة الظن ، وهذا خبالف املسائل اجللية فلم خيتلف فيها السلف ، فلم يقع بينهم العلم ، 

 عد والوعيد ، واإلمامة .نزاع يف مسائل اإلميان ، والقدر واألمساء والصفات ، والو 
 قط يقتتلوا مل عليهم هللا رضوان الصحابة أن واملقصود: )  (220/  6)(  السنة منهاجقال اإلمام ابن تيمية يف )

 يف وال الصفات يف ال اإلسالم قواعد من شيء يف خيتلفوا ومل،  أصال اإلسالم قواعد من قاعدة يف الختالفهم
 . اإلمامة مسائل وال واألحكام األمساء مسائل وال القدر

 عن هبا أخرب اليت هللا لصفات مثبتني كانوا  بل،  بالسيف االقتتال عن فضال باألقوال باالختصام ذلك يف خيتلفوا مل
 ( ا.هـ املخلوقني بصفات متثيلها عنها نافني نفسه
 ِمنْ  بِاْجِتَهادِ  َوَدِقيِقَها اأْلُُمورِ  َخِفي ِ  يف  يـََقَعانِ  َقدْ  َوَهَذا َهَذا َلِكنَّ : )  ( 65ـ  64/ 13) (الفتاوى جمموعيف )وقال 

ْفَرُغوا َأْصَحاهِبَا َواِب  ِمنْ  هَلُمْ  َوَيُكونُ  احلَْق ِ  طََلِب  يف  ُوْسَعُهمْ  ِفيهِ  اْستـَ  َذِلكَ  ِمثْلُ  َوَقعَ  َكَما  َذِلكَ  يـَْغُمرُ  َما َواالتِ َباعِ  الصَّ
ُهمْ  َيُكنْ  وملَْ  ؛ َذِلكَ  َوحَنْوِ  َواْلَفَراِئضِ  الطَّاَلِق  َمَسائِلِ  يف  الصََّحابَةِ  بـَْعضِ  ِمنْ   ؛ َوَجِليِلَها اأْلُُمورِ  َجِلي ِ  يف  َهَذا ِمثْلُ  ِمنـْ
ُهمْ  ظَاِهًرا َكانَ   الرَُّسوِل  ِمنْ  َهَذا بـََيانَ  ألَنَّ  نـَ  حيَُكِ ُمونَ  اَّلَِّ  حبَْبلِ  ُمونَ ُمْعَتصِ  َوُهمْ  الرَُّسولَ  خيَُاِلفُ  َمنْ  إالَّ  خيَُاِلُفهُ  َفاَل  بـَيـْ

ُهمْ  َشَجرَ  ِفيَما الرَُّسولَ  نـَ ُمونَ  ال  بـَيـْ َقدَّ  . َوَرُسولِهِ  اَّلَِّ  خمَُاَلَفةِ  تـََعمُّدِ  َعنْ  َفْضاًل  َوَرُسولِهِ  اَّلَِّ  يََديْ  بـَنْيَ  يـَتـَ

                                                                 

 (142/  1) (الكربى الفتاوى) (13
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َلمَّا   َفَكثـُرَ  هَلُمْ  َجِليًّا َكانَ   َما النَّاسِ  ِمنْ  َكِثري    َعَلى َوَدقَّ  هَلُمْ  ظَاِهًرا َكانَ   َما النَّاسِ  ِمنْ  َكِثري    َعَلى َخِفيَ  الزََّمانُ  طَالَ  فـَ
ِرينَ  ِمنْ  نَّةِ  اْلِكَتاِب  خمَُاَلَفةُ  اْلُمَتَأخِ   يـَْغِفرُ  َمْعُذوِرينَ  جُمَْتِهِدينَ  َهَذا َمعَ  َكانُوا  َوِإنْ  ، السََّلِف  يف  َهَذا ِمثْلُ  َيُكنْ  ملَْ  َما َوالسُّ
 ( ا.هـ اْجِتَهاِدِهمْ  َعَلى َويُِثيبـُُهمْ  َخطَايَاُهمْ  هَلُمْ  اَّلَُّ 

َا: )  (357/  7)وقال أيضا  نَّةِ  اْلِعْلمِ  َأْهلُ  تـََنازَعَ  َوِإمنَّ  َردُّ  جيَِبُ  َوَلِكنْ  ؛ النَّاسِ  َأْكثَرِ  َعَلى خَتَْفى َدِقيَقة   أُُمور   يف  َوالسُّ
 [14] ( ا.هـ. َوَرُسولِهِ  اَّلَِّ  إىَل  ِفيهِ  تـََناَزُعوا َما
 

 ذا أوقع الفرقة بناء على ما قررناه ، أن الكالم يف النوازل هو من قبيل مسائل االجتهاد ، فاخلالف فيها إ فرع :
 يف األمة يذم أهله .

 ومع األسف ، صارتـ ( : )  111مان يف كتابه ) دراسة نقدية لقاعدة املعذرة والتعاون ( ) ص ثقال محد الع
ال هذه النوازل سببا يف تفرق شباب األمة عن علمائها ، وصار بعض طلبة العلم يستقل بقوله يف هذه النوازل ثأم

 خمالفا عامة علماء األمة الكبار املشهود هلم باالضطالع بالعلم ، وحسن القصد والسرية 
 م :" ال إنكار يف مسائل وبعض هؤالء إذا أنكر عليهم بعض ما ذهبوا إليه يف تقريراهتم ، أجابوك بقوهل

 !!االجتهاد "
 ضوابط وآداب ملسائل االجتهاد :م ثذه قاعدة صحيحة ، لكن األمر ليس كما يريد هؤالء ، فه

 أن مسائل االجتهاد موكولة إىل أهل االجتهاد ، وهم العلماء . فاألمر األول :
الصادر عن أهله الذين اضطلعوا مبا يفتقر إليه " :" االجتهاد املعترب شرعا هو 4/167قال الشاطيب يف املوافقات "

 االجتهاد "
 .، واتفاقهم عليهم خري من شذوذ طالب العلم عنهم [15]مصلحة ائتالف األمة على علمائها  اين :ثاألمر ال

 َسَلِف  َوِإمْجَاعُ  والسنة اْلِكَتاِب  نُُصوصُ  َدلَّتْ  َوَقدْ " :"410/  2 ""الطحاوية شرحقال ابن أيب العز احلنفي يف "
 ، االْجِتَهادِ  َمَواِضعِ  يف يُطَاعُ  - الصََّدَقة َوَعاِملَ  ، احلَْْرِب  َوَأِمريَ  ، َواحلَْاِكمَ  ، الصالة َوِإَمامَ  ، اأْلَْمرِ  َويل  َأنَّ  اأْلُمَّة

 َمْصَلَحة َفِإنَّ  ، لَِرْأيِه َرْأِيِهمْ  َوتـَْركُ  ، َذِلكَ  يف طَاَعتُه َعَلْيِهمْ  بَلْ  ، االْجِتَهادِ  َمَوارِدِ  يف َأتـَْباَعه يُِطيعَ  َأنْ  عليه َوَلْيسَ 
 َأنْ  لِْلُحكَّامِ  جَيُزْ  ملَْ  َوهِلََذا ، اجْلُْزِئيَّة اْلَمَسائِلِ  َأْمرِ  ِمنْ  َأْعظَمُ  ، َواالْخِتاَلِف  اْلُفْرَقة َوَمْفَسَدة ، َواالْئِتاَلفَ  اجلََْماَعة
 ". بـَْعض   ُحْكمَ  بـَْعُضُهمْ  يـَنـُْقضَ 

                                                                 

 ( : عند عنوان ) الصحابة اختلفوا 60ذا األصل يف كتاب ) دراسة نقدية لقاعدة املعذرة والتعاون ( ) ص انظر تقرير ه )14
احملسن العباد ـ  ، ملؤلفه محد بن إبراهيم العثمان ، راجعه العالمة الفقيه صاحل الفوزان ، وقرظه العالمة احملدث عبد يف الدقائق (

 حفظهما هللا ـ 
 قال العالمة عبد السالم بن برجس ـ رمحه هللا ـ نص اإلمام ابن أيب العز احلنفي ،  على حكامها كما دل عليهأوىل ائتالفها بل  (15

 ( : ) اإلمجاع املنعقد من األمة على أن الناس ال يستقيم هلم أمر من أمور دينهم وال دنياهم 55) معاملة احلكام ( )ص  يف كتابه
  اإلمامة لضاع الدين وفسدت الدنيا ( ُثإال باإلمامة ، فلوال هللا 

ونقل عن العز ابن عبد السالم يف كتابه ) قواعد األحكام يف مصاحل األنام ( أنه قال : ) وأجر اإلمام األعظم أفضل من أجر املفيت 
 واحلاكم ـ يعين : القاضي ـ ألن ما جيلبه من املصاحل ويدرؤه من املفاسد أمت وأعم ( 

ذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا مام ، منها قوله تعاىل :} يا أيها الرية باإلث( : ) أن الشرع املطهر علق أحكاما ك63وقال يف )ص
 { ( ا.هـ الرسول وأويل أمر منكم ْ 
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مشاورة العلماء : وهي دليل على علم املشاور واتباعه ألمر هللا ، وهدي النيب صلى هللا علبيه  : ثالثاألمر ال
 وسلم وأصحابه ، وترك مشاورة العلماء نقص يف علم املعرض عنهم .

 نأ له فينبغي،  ودينه بعلمه يثق من عنده كان  إن": "و 256/  4" "املوقعني إعالمقال ابن القيم ـ رمحه هللا ـ يف "
 من وهذا،  العلم أهل من بغريه ىالفتاو  على يستعني نأ هبا وارتفاعا بنفسه ذهابا باجلواب يستقل وال يشاوره
 صلى هللا عليه وسلم : لنبيه تعاىل وقال،  بينهم شورى أمرهم بأن املؤمنني على سبحانه هللا أثىن فقد،  اجلهل

 من حضر من هلا فيستشري ـ عنه هللا ـ رضي اخلطاب بن بعمر تنزل املسألة كانت  وقد { ،األمر يف وشاورهم}
 سنا القوم أحدث ذاك إذا وهوـ  عنهما هللا رضيـ  عباس ابن يشاور كان  حىت وشاورهم مجعهم ورمبا،  الصحابة

 "أمجعني عنهم هللا رضي وغريهم عوف بن الرمحن وعبد والزبري وطلحة وعثمان عليا يشاور كان،  و
بعض النوازل واملسائل املستجدة ، اخلطأ فيها واضح بني ، فال يتجه االعرتاض على منكرها  األمر الرابع :

 !بدعوى : أن مسائل االجتهاد ال إنكار فيها 
يمني يف رده على من جوز املظاهرات ، ومنع من إنكارها بدعوى : مسائل ثقال شيخنا العالمة حممد الصاحل الع

 ال إنكار فيها !االجتهاد 
 قال ـ حفظه هلل ـ :" مسائل االجتهاد قسمان :

 ـ قسم تعلم خطأها فتنكر .
 هو الذي ال ينكر "ذا ـ وقسم يكون األمر فيها مرتددا ، فه

األمر اخلامس : وهو أن مسائل االجتهاد إذا صارت شعارا ألمر ال يسوغ وال جيوز ، فإنه البد من إنكارها ملا 
 .نكار من املفاسد والشرر يرتتب على ترك اإل

قال شيخ اإلسالم يف منهاج السنة :"املسألة االجتهادية ال تنكر إال إذا صارت شعارا ألمر ال يسوغ ، فتكون 
 دليال على ما جيب إنكاره ، وإن كانت نفسها يسوغ فيها االجتهاد " ( ا.هـ 

بناء على هذا األصل كان إنكارنا على الدكتور حممد فركوس ـ أصلح هللا حاله ـ فيما خالف  قلت ) ابن سلة ( :
 مسألة تعليق صالة اجلماعة واجلمعة يف أزمة كورونا . ـ 1:  وحكام اإلسالم فيما خيص، فيه علماء األمة 

 ماعة ، وعدم احلضور برخصة تباعد الصفوف يف صالة اجل عنه من عدم األخذما تناقل أتباعه : وأيضا  ـ 2
 للجماعة وتعطيلها .

 ورة الصناعية ثشذوذه عن علماء األمة بذكره أن هناك مظاهرات سلمية ، وأحلقها بصنف ال: وأيضا  ـ 3
 [16]والعلمية .

 ل النظم الكافرة ، وذهب يقررثووصف رايتها بأهنا مت، ومة اجلزائرية املسلمة كطعنه يف وطنية احلوأيضا  ـ 4
 [17]ومنهج اخلوارج .، هذه املسألة مبنظور الغرب  

                                                                 

 ( 59انظر كتابه )منصب اإلمامة الكربى( )ص  (16
 وهو يتكلم عن الوطنية : ) علم اجلزائر يرمز إىل الوطنية . ، قال الدكتور فركوس يف صوتية انتشرت عنه (17

بدأ إيديولوجي قائم على أساس التسوية وعدم التفرقة يف الوطن ، فيستوي املؤمن والكافر والفاسق والفاجر يف الوطن والوطنية : هي م
وعندها حقوقها ككل ويف العمل ، يف مقاعد الربملان ، يف هايت يف كل شيء  ثل الرجل يف املرياثذ مويستوون يف احلقوق ، املرأة تأخ

 ! لوها بالعلم ث، هذا احنا ، هذا مبدأ مرفوض ، واحنا هللا تعاىل فرق بني اإلميان وأهل الشرك ... هوما يقولو لك : اجلزائر احنا من
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 وغري ذلك  ،تواتر النقل عنه أنه حيرم راتب جيش احلكومة اجلزائرية ، وعدم التعاون معه ومناكحته : وأيضا  ـ 5
 .وشذ هبا عن علماء األمة ، من األحكام التعسفية اليت استقل هبا 

وأحلقه خبروج الزنج على  احلسني بن علي ـ رضي هللا عنهما ـ ،وأيضا : قرر أن من أصناف اخلارجني يف األمة  ـ 6
 [18] !! ثوخروج ابن األشع، الدولة العباسية 

 [19] !وأيضا : انتقد عليه السرقات العلمية  ـ 7
                                                                                                                                                                                  

ما نتحابوش مع سائر املسلمني يف البلدان األخرى ، احنا جيمعنا  ذا خيلينال الوطنية يا أخي ، العلم وال رمز معني ، وهثراك مت =  
 .هـبته شرعية ، ففرق بني األمرين ( ااإلسالم ، ما جيمعناش الوطن ، واحنا الوطن هذا حمبته فطرية ، أما الدين فمح

قد احنرف الشيخ فركوس عن بيان حقيقة الوطنية وتعريفها ، وخالف علماء السنة فيها ، فانظر حماضرة اإلمام  قلت ) ابن سلة ( :
صاحل الفوزان ) تأصيل االنتماء واملواطنة الشرعية ( ، ورسالة الشيخ حممد بازمول ) حقيقة االنتماء ( ، تقف على املنهج السلفي 

 فركوس مبنظور الغرب واخلوارج . اال كما قرره،  الصحيح يف تعريف الوطنية مبنظور الشرع
 فركوس يف كالمه هذا :

 ـ ينفي احلدود اإلقليمية والقطرية .
ذا خلل اخلوارج ، وعني خصومة أهل السنة ـ من يطلع على كالمه ، سيحكم على أن كل من مل حيكم مبا أنزل هللا فهو كافر ، وه

 واجلماعة هلم .
 ن اإلميان ، وقد قرر هذا يف كتابه ) حتري السداد يف حكم القيام للعباد واجلماد ( ، فقال : ـ ينفي أن يكون حب الوطن م

 ) ليس حب الوطن من اإلميان ( .
 اليت تدل على حب األوطان ومنها : ) لوال أين أخرجت منك ما خرجت ( ، و ) أو خمرجي هم ؟(  ثوهذا خمالف لألحادي

 على مشروعية حمبة األوطان ، انظر ) فتح الباري( ، و) شرح الزرقاين (  ثهبده األحادي ثوقد استدل أهل احلدي
 وقال الشيخ حممد بازمول يف رسالته حقيقة االنتماء : ) حب الوطن مما أقره اإلسالم ( .

 ( 53انظر كتابه )منصب اإلمامة الكربى( )ص  (18
ذا من سوء تصور فركوس للمسائل العلمية ، وجمانبته لفهم السلف وأصوهلم ، ولو يف أصل الصحابة ـ رضي ه قلت ) ابن سلة ( :

ووصفهم ، لطعن يف الصحابة ال سيد قطب وأتباعه ، فال يتورعون عن اثهذا الزمان كأم ـ ، وهذه مصيبة احلزبية وتالمذهتاهللا عنهم 
 يل هبم .ثاء واخلروج ، وتنقصهم ، والتمثبالغ
ذه بلية دكاترة األكادمييني هذا العصر ، قد اشتهر أمرهم هبذه السقطة ـ إال ما رحم ريب ، وقليل ما هم ـ ، دل أن هذه ه (19

( بالدجل ، قد أفسدت ما هم عليه من العمل ، 48الشهادة ، اليت وصفها الشيخ سعد احلصني يف كتابه ) الدعوة والدعاء( ) ص 
 !األمانة ، فكيف يؤمتن أمرهم على الديانة ؟وجرأهتم على اخليانة ، وعدم 

  أحد دور جاء ُث: )  (856ـ  854 ص/  24) (الضعيفة السلسةقال اإلمام األلباين ـ رمحه هللا ـ منتقدا هذا الصنف يف ) 
  السنة على اجلانية السيئة تصرفاته من وإن  .. " يتحصرم أن قبل تزبب" إنه:  مثله يف يقال ممن ، العلم هلذا املدعني الشباب
  النووي اإلمام أقوال حذف ما مجلة يف حذف أنه:  تناساها قد يكن مل إن نسيها لعله اليت العلمية لألمانة واملخالفة ، وكتبها

  سواء ، كله  ذلك الرجل حذف ، ويقره الرتمذي عن ذلك ينقل حتسني أو بتصحيح" السنن" أحاديث عقب يعقب كان  اليت
 ... األحاديث على وغريه النووي حكم قرائه عن فكتم ،" ضعيفته" يف أوردها أو ،" رياضه" يف أبقاها اليت األحاديث يف ذلك
  إياها وطبعه ، األصل من بنقلها لنفسه ذلك ونسب ، هابوغري األحاديث لبعض النووي اإلمام شرح حذف أنه ذلك ومن

 ، "20 و 16 ص" منه الشرح أن مقدمته يف ذكر قد وهو والسيما ، وعلمه كده  من أهنا القراء موْهاً  ، التعليق يف
   عليه متفق" زور ثويب كالبس  يعط مل مبا املتشبع: " َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّلَُّ  َصلَّى قوله فيه فصدق

 " خمتصره" حاشية يف فيجعله ، تفسريه" يف كثري  ابن احلافظ ختريج ينقل الذي الصابوين بالشيخ املعروف املبتدع بذاك أشبهه فما
!  ليظهروا غريهم جلهود واملستغلني ، الزمان هذا يف العلم مدعي من املستعان فاهلل.  وعلمه جهده من ذلك أن القراء موْهاً  ، إياه

 ( ا.هـ . الظهور يقطع الظهور وحب
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 [20]غريه من العلوم  يف تعديل كاالختالفاالختالف يف اجلرح وال اخلامسة :

                                                                                                                                                                                  

 " جيد بإسناد عساكر ابن رواه ":  البوطي قول:  ثانيا: )  (97 ص) (النبوي احلديث عن دفاعوقال يف )  =   
 :  مؤاخذتان فيه:  فأقول 
 القراء عرف كما  احلكم هذا مثل إلصدار يؤهله مطلقا عنده علم ال ألنه واجتهاده الدكتور علم من ليس التجويد هذا أن:  األوىل 

 مبا يتشبع ال لكي عنه نقله من إىل يعزوه أن عليه الواجب من فكان يأيت كما  ذاته يف خطأ احلكم هذا كان  وإن السابقة املقاالت من
 ( ا.هـ عليه متفق " زور ثويب كالبس  يعط مل مبا املتشبع " سلم و عليه هللا صلى لقوله له ليس

  ، واألجزاء الكتب من يَسمع مل ما وادَّعاءُ  السماع َسرِقَهُ  وأمَّا: )  (12 ص) ( املوقظةقال احلافظ الذهيب ـ رمحه هللا ـ يف ) 
  يُِفلحَ  ولن ، الشيوخ على الكذب من بل ، - وسلم عليه هللا صلى - الرسول على الكذب من ليس ، جمرَّد كذب    فهذا
  ، وفاتِه بعدَ  يَفَتِضحُ  من ومنهم ، حياتِه يف يَفتِضحُ  َمنْ  فمنهم ، منهم عليه هللا َسرتَ  من وقلَّ  ، تعاناه من

 ( ا.هـ .والعفو السَّرت هللا فنسألُ 
 من فريويها الناس كتب  يأخذ ممن كان)  : ي"القرش أبان بن العزيز عبديف ترمجة " (140/  2) (اجملروحنيقال احلافظ ابن حبان يف ) 

 . عليه احلمل شديد وكان حنبل بن أمحد تركه املعضالت، شياءباأل الثقات عن ويأيت ، احلديث ويسرق،  مساع غري
 .بثقة ليس يالقرش أبان بن العزيز عبد: يقول معني بن حيىي مست: يقول الدارمي مسعت: يقول إسحق بن يعقوب مسعت 

 ( ا.هـ .فريويها الناس أحاديث يأخذ كان:  قال ؟ ضعفه جاء أين من قيل
 ؟ فيه تقول ما:  قلت ، عنه يبأ سألتم" : ) ثيف ترمجة "حيىي بن أك (129/  9) (والتعديل اجلرحوقال ابن أيب حامت يف ) 

 .السالمة هللا نسأل: قال ؟ فيه ترى فما قلت نظر، فيه: قال 
 ( ا.هـ.لنفسه وجيعله الناس حديث يسرق كان  كثمأ بن حيىي نأ يشكون ال كانوا  :يقول اجلنيد بن احلسني بن يعل مسعت قالو 

ال عجب من هؤالء الدكاترة ، ومن سرقاهتم العلمية ، فهم قد اختذوا هذه الشهادة للمهنة والتآكل واملفاخرة ،  قلت ) ابن سلة ( :
وطبع الكتب للمتاجرة  ، وصدق فيهم قول اإلمام األلباين : ) فهو به خيرج من زمرة الكتاب احملققني واملخرجني ، ويصف يف 

ها إال الكسب املادي ، وهي ظاهرة خطرية جدا ، قد ال ينجو منها إال القليل من مصاف جتار الكتب ، الذين ال هم هلم من طبع
 ( .140املؤلفني والناشرين ، وهللا املستعان ( ا.هـ ، انظر كتاب ) النصيحة ( ) ص 

 (188انظر كتاب ) اإلبانة عن كيفية التعامل مع اخلالف بني أهل السنة واجلماعة ( )ص  (20
ي ذكتاب ) اإلبانة ( للشيخ العالمة حممد بن عبد هللا اإلمام من أنفس ما ألف يف بابه يف معاجلة اخلالف ال  قلت ) ابن سلة ( :

بني أهل السنة واجلماعة ، واألمر كما قال العالمة حممد بن عبد الوهاب الوصايب ـ رمحه هللا ـ يف شأنه : ) فقد أجاد مؤلفه وأفاد ، 
 بكالم أهل العلم النجباء ، ُثرة النقوالت من الكتاب والسنة الغراء ، ثلكتاب مجاال وهباء بكفشخص الداء ووضع الدواء ، وزاد ا

 [ ( ا.هـ 105]البقرة : {وهللا خيتص برمحته من يشاء }فصار ملبتغي احلق نورا وضياء ، وأما املعاند واملكابر ، فنقول له : 
خدم املنهج السلفي والسلفيني ، وسيستفيد من هذا املوضوع ـ إن  ثإنه حب ) حقا ـ وقال عنه العالمة عبد العزيز بن حيىي الربعي :

اله وسلموا من التعبئة اخلاطئة ، فإن ذلك ثشاء هللا ـ األحفاد يف مجيع األقطار ، وأؤكد أنه إذا اهتم طلبة العلم بقراءة هذا الكتاب وأم
 سيكون مبعدا هلم من الفْت بإذن هللا جل وعال ( ا.هـ

مان الذماري : ) فجدير هبذا الكتاب أن يدرس يف حلقات العلم بني أهل السنة ، وأن ثه اخلطيب الشيخ عبد هللا بن عـ وقال عن
 يقرأه كل طالب علم ، وأن يستفيد منه العلماء ، وأن يكون مرجعا من مراجع أهل السنة يف اخلالف ( ا.هـ

مان الساملي ، انظر مقدمة ثهلا الرحال ( ا.هـ ، وكذا أيضا قال الشيخ عـ وقال عنه الشيخ حممد بن صاحل الصوملي : ) فوائده تشد 
 الكتاب .

هذا قيمة الكتاب كما ذكر علماء اليمن قاطبة ، وشأنه عند أهل السنة واجلماعة ، وال ندعي فيه الكمال والعصمة ، واألمر كما 
،  الطالب مجاعة يف نفعها وسار،  األلباب أويل عند وقعها نحسقال اإلمام ابن هشام ـ رمحه هللا ـ يف مقدمة ) مغين اللبيب ( : )

،     أسررته مبا بائح أنا وها،  حبر قطرات من كقطرة  بل،  حنر عقد من كشذرة  عنها ادخرته ما إىل بالنسبة فيها أودعته الذي أن مع
  حسن من سائل،  إملام بأدىن الطالب ليناهلا،  الثمام طرف على فرائده واضع،  لألفهام فوائده مقرب،  وحررته قررته ملا مفيد
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ذا كان االختالف حاصال يف كثري من األحكام الفقهية ، فمن باب أوىل أن يكون حاصال يف مسائل يتكلم فيها إ
 له ، ولتقريره من قبل أهل العلم أهل اجلرح والتعديل حسب علمهم واجتهادهم ، وهذا أمر ال ينكر ، لكثرة حصو 

  الرجال تضعيف يف العلم أهل من األئمة اختلف وقد: )  (710ـ  709/ 1) يف آخر كتابه العلل لرتمذيقال ا
 سليمان أيب بن امللك وعبد املكي الزبري أبا ضعف أنه شعبة عن ذكر،  العلم من ذلك سوى يف اختلفوا كما

 جابر عن حدث:  والعدالة احلفظ يف هؤالء دون هو عمن شعبة حدث ُث عنهم الرواية وترك،  جبري بن وحكيم
                                                                                                                                                                                  

 قربت ما جنب يف ذلك يغفرت أن،  القدم به زلت أو،  القلم به طغى شيء على عثر إذا،  أدميه احلسد داء من وسلم،  خيمه =  
 يكبو قد اجلواد أن قلبه حيضر وأن،  كثب  من يناديه القاصي وصريت،  التعب من وأرحته،  الشريد من عليه ورددت،  البعيد من إليه
 : السيئات يذهنب احلسنات وأنن  النسيان حمل اإلنسان وأن،  ختبو قد النار وأن،  ينبو قد الصارم وأن، 
 ا.هـ ( معايبه تعد أن نبال املرء كفى       كلها  سجاياه ترضى الذي ذا ومن  

حممد اإلمام أنه استفاد من تعليقاته ومالحظاته ، وأنه الكتاب قد أبدى عليه مالحظات شيخنا اإلمام ربيع املدخلي ، وذكر الشيخ 
بت ذلك الشيخ عبد العزيز الربعي يف صوتية ثأدرجها يف صلب الكتاب ، واعتربها فوائد يف كتابه ، وشكر اإلمام عليها ، كما أ

 جمسلة عنه ، فيما خيص قصة الكتاب .
رية ، إال احلزبية من احلجورية والصعافقة ، وتدعي احللبية أنه على ثاأل يشكر بضاعته السنية ، وأقوالهلن والكتاب مل يشغب حوله ، و 

 !!أصوهلم املبتدعة 
مع أن احللبية ، وعلى منواهلم الصعافقة ، أصوهلم مبنية على التشغيب والشبه ، فال ينفق الباطل يف الوجود إال بشوب من احلق ،  

 كما سنقرر ذلك عن مشايخ السنة .
 املعتزلة كون  مبجرد القرآن يرد وال،  ببعض بعضه هللا كتاب  يضرب فال : ) (202ص  ) (السالكني مدارجقال اإلمام ابن القيم يف ) 

 ( ا.هـ  قاله من على الباطل ويرد ، قاله ممن احلق نقبل بل ـ، والتعصب اهلوى أهل فعلـ  قالوه
 يبنون إمنا ، جهليات احلقيقة يف هي اليت بعقلياهتم والسنة للكتاب املعارضني هؤالء إن: )  (925/  3) (املرسلة الصواعقوقال يف ) 

 يوجب،  اللفظ يف واإلمجال املعىن يف االشتباه من فيها ما ويكون،  متعددة معاين حتتمل حمتملة مشتبهة أقوال على ذلك يف أمرهم
 فيها مبا يعارضون ُث ، وااللتباس االشتباه ألجل الباطل من فيها ما علما هبا حيط مل من يقبل احلق من فيها فبما،  وباطل حبق  تناوهلا

 حمضا باطال كانت  لو البدعة فإن ، كلها  البدع منشأ وهو،  قبلنا األمم من ضل من ضالل منشأ وهذا،  األنبياء نصوص الباطل من
 على تشتمل ولكنها،  للسنة موافقة وكانت،  بدعة تكن مل حمضا حقا كانت  ولو،  وإنكارها ردها إىل أحد كل  ولبادر،  قبلت ملا

 [ ( ا.هـ42:البقرة ]{تعلمون وأنتم احلق وتكتموا بالباطل احلق تلبسوا وال}:  تعاىل قال كما  بالباطل احلق فيها ويلتبس وباطل حق
نزاعنا مع هذه اجلماعات ليس فيما وافقونا فيه من احلق ، إمنا فيما خرجوا به عن طريق السلف ، قال اإلمام عبد الرمحن السعدي يف 

( : ) ما من طائفة من أهل االحنراف إال ومعها حق وباطل ، فإذا خوطبت بني هلا 171) طريق الوصول إىل العلم املأمول ( ) ص 
 إليه ، أوىل بالقبول من احلق الذي وافقناكم عليه ( ا.هـ أن احلق الذي ندعوكم 

 إين أنبه على أمر ، فإنه قد ُثوهلل در العالمة عبد العزيز الربعي ، فقد نبه على هذه النقطة قبل ما يطبع الكتاب وينتشر ، قال : ) 
فقد يأيت من يصطاد يف املاء العكر ، ويقول : جيد القارئ بعض الرتاجم والعبارات قد عرب هبا بعض املبتدعة ، أو مبا يشاهبها ، 

، ألن املبتدع ينزل الكالم على حسب هواه ، ويشرح مبا يوافق !الكلمات تشبه كلمة فالن ، أو عبارة فالن ، أال فليعلم أن هذا ظلم 
 بدعته ، واليخ يتمشى مع الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل .

فإذا مل يسلم كالم هللا  !نبوية ، متويها على اجلاهلني ، وجمالة ألهل العلم ؟ ثآيات قرآنية ، وأحاديأال ترى أن املبتدعة قد يستدلون ب
 تأيت تعبرياهتم ُثوكالم رسوله صلى هللا عليه وسلم ، فمن باب أوىل أن ال يسلم كالم غريهم أن حيرفه أهل البدع على أهوائهم ، ومن 

 [ ( ا.هـ 7]آل عمران : {م زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فأما الذين يف قلوهب}املليئة بالتلبيس :
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شعبة وقيل  .. احلديث يف يضعفون ممن واحد وغري العرزمي هللا عبيد بن وحممد اهلجري مسلم بن وإبراهيم اجلعفي
 واحد غري عن ثبت وقد..  قال نعم قال العرزمي هللا عبيد بن حممد عن وحندث سليمان أيب بن امللك عبد تدع
ذكر عن عطاء وأيوب .. ُث  جبري بن وحكيم سليمان أيب بن امللك وعبد الزبري أيب عن وحدثوا األئمة من

 ـ هو املديين ـ عليالسختياين توثيقهما أليب الزبري ، وعن سفيان الثوري توثيقه لعبد امللك بن أيب سليمان ، وعن 
 ( ا.هـ  بأسا حبديثه حيىي ير ومل علي قال وزائدة الثوري سفيان جبري بن حكيم عن حدث وقد : حيىي قال

 عن ث( وهو يتحد172من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل ( ) ص ) ذكر كتابه ذهيب يف  وقال احلافظ  ال
مان الدارمي وأبوحامت وطائفة ، فأجاب : كل واحد منهم ثابن معني  : ) وقد سأله عن الرجال عباس الدوري وع 

ني ، ث اختلفت آراؤه وعباراته يف بعض الرجال ، كما اختلفت اجتهادات الفقهاء احملدُثحسب اجتهاده ، ومن 
 ارت هلم يف املسألة أقوال ( ا.هـوص

( : ) اختالف هؤالء كاختالف الفقهاء ، كل ذلك 206وقال املنذري يف ) رسالة يف اجلرح والتعديل ( ) ص 
ر أم ال ، وكذلك ثيقتضيه االجتهاد ، فإن احلاكم إذا شهد عنده ِبرح شخص ، اجتهد يف أن ذلك القدر مؤ 

 ر أم ال ( ا.هـ ثونقل إليه فيه جرح ، اجتهد فيه هل هو مؤ شخص  ثإذا أراد االحتجاج حبدي ثاحملد
 اآلخر ويعتقد،  رجل ضعف اجملتهدين أحد يعتقد فقد: )  (556/  2) (املرسلة الصواعقوقال ابن القيم يف ) 

  الصواب يكون وقد،  املوثق على خفي سبب على الطالعه املضعف مع الصواب يكون وقد،  وقوته ثقته
  عذرا فيه له ألن وإما قادح غري جنسه ألن إما وعدالته روايته يف قادح غري السبب ذلك بأن لعلمه اآلخر مع
 ( ا.هـ اجلرح مينع تأويال أو

وقال شيخنا العالمة مقبل الوادعي ـ رمحه هللا ـ يف شريط ) الدرر يف أجوبة عبس وشفر( : ) أهل السنة منبعهم 
 ة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فعقيدهتم واحدة واجتاههم واحد الذي يستقون منه ، وهو كتاب هللا وسن

 واحد يف مجيع البالد اإلسالمية ، نعم ، حنن متفقون على جرح أهل البدع واحلزبيني ، متفقون على هذا ، بقي 
 على عهد السلف ، فرب  ثيف أناس عند شخص من اجملروحني ، وعند آخر ليسوا من اجملروحني ، هذا حد

قة ، ويقول فيه حيىي بن معني : كذاب ، أو العكس ، وهكذا البخاري وأبوزرعة ثراو يقول فيه أمحد بن حنبل : 
 يق شحص أو جترحيه فليس هذا معىن أننا خمتلفونثوأبوحامت ، واملهم ال يقلد بعضهم بعضا ، فإن اختلفنا يف تو 

 يف العقيدة ، وليس معىن هذا أننا خمتلفون يف االجتاه ( ا.هـ  
 املتكلم  بعلمها، إن مل حيط وأدقها يف الباب ، هم املقدمات تعد من أذه املقدمة ه قلت ) ابن سلة ( :

 فستزل قدمه ، ويظهر جهله .، الرجال  يف أبواب العلل ، وعند كالمه على
 .ضوابط اجلرح والتعديل يف كتب قوانني الرواية ، عند كالمهم على  ثوقد أشبع الكالم فيها علماء احلدي

 : [21] فمن مقررات الباب
 ، كما قال عبد الوهاب بن علي السبكي :  قرينة داعية إليهتوجد  ثطلب تفسري اجلرح حي ـ 1
 ، االجتهاد يف الختالف إما شكا احلال حيتمل حيث نطلبه إمنا بل ، أحد كل  من التفسري نطلب ال) 
  به االعتبار إىل ينتهى وال اجلارح قول سقوط يوجب ال مما ذلك حنو أو،  اجلارح يف يسرية لتهمة أو 

 . بني بني يكون بل،  اإلطالق على

                                                                 

 ( للدكتور عبد العزيز بن حممد العبد اللطيف . 41انظر كتاب ) ضوابط اجلرح والتعديل ( )ص  (21
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 اجملروح كان  أو،  التهمة مظان عن مربأ،  األمة أحبار من رباح اجلارح وكان التهم واندفعت الظنون انتفت إذا أما 
 منه التفسري طلب بل،  تفسري إىل اجلارح حنوج وال،  جرحه عند نتلعثم فال،  النقاد بني مرتوكا بالضعف مشهورا
 [22] ( إليها حاجة ال لغيبة طلب هذه واحلالة

 (  44ضوابط اجلرح والتعديل ( )ص العبد اللطيف يف )قال الدكتور عبد العزيز ـ تعارض اجلرح والتعديل :  2
 لتعارض اجلرح والتعديل صورتان ْها : ) : 

 ر .ثـ أن يكون تعارضهما بصدورْها من إمامني فأك
 ـ أن يتعارضا وقد صدرا من إمام واحد .

 ر ..( ثواملراد باجلرح هنا : اجلرح املفسر ، فإذا تعارض اجلرح املفسر مع التعديل بصدورْها من إمامني فأك
 قال : ) والراجح : أن األصل تقدمي اجلرح املفسر على التعديل ، ُثذكر مذاهب العلماء يف هذه املسألة ،  قلت:

 (  لكن ذلك ليس على إطالقه ، بل هو مقيد بضوابط اجلرح والتعديل ـ كما سيأيت بعون هللا تعاىل ـ 
ن أيب احلجاج املزي وغريه :" أن وقال : ) وأما إذا تعارض اجلرح املبهم مع التعديل فقد حكى السخاوي ع

 يق اإلمام املتساهل ال يقدم ثالتعديل مقدم على اجلرح املبهم "، لكن ليس ذلك على إطالقه أيضا ، فإن تو 
 ( على جرح اإلمام املعتدل 

 وقال : ) من ضوابط تعارض اجلرح والتعديل : األصل املعترب عند تعارض اجلرح والتعديل تقدمي اجلرح املفسر
نايا كالم ثلى التعديل ، وتقدمي التعديل على اجلرح املبهم ، ولكن هذا األصل تقيده ضوابط متعددة توجد يف ع 

 الراوي وتضعيفه .يق ثاألئمة عند املوازنة بني اآلراء املختلفة يف تو 
 ومن أهم تلك الضوابط ما يلي :

 أقسام ، هي :ة ثالثـ اعتبار مناهج األئمة يف جرحهم وتعديلهم ، فإهنم على  1
 ه .ث، ويلني بذلك حدي ثالثبت يف التعديل يغمز الراوي بالغلطتني والثـ من هو متعنت يف اجلرح مت

 يق منصف يف اجلرح ثـ منهم هو معتدل يف التو 
 ـ من هو متساهل .

 [23]وفائدة هذا التقسيم : النظر يف أقوال األئمة عند إرادة احلكم على الراوي .
                                                                 

 (21/  2) (الكربى الشافعية طبقات)  (22
يف هذه املسألة ، فهي بأْهية  ثللحق والديانة هلذه الفائدة اليت يذكرها أهل احلديتنبه يا أيها السين املريد قلت ) ابن سلة ( :  (23

ن احللبية وغريهم ممن ذهب يقسم نعرف وهاء تشغيب مميعة العصر م ا، وممن خيتص بفنه ، وهبذ ثأهل احلدي مقاالت ، وهي من
 معتدل !من يقرر العلم إىل متشدد و 

 !وأرادوا هبذا التقسيم رد مقاالت علماء السنة يف أهل البدع ، ومحاية قواعدهم 
 ذوره ، ويكشف شره .حيصد تشغيبهم من جمبا قد رد أهل السنة عليهم مبا يكفي ويشفي ، و و 

املعاصرة ما حملهم من العلم تدعة املب، ولكن هؤالء  ثإن الذي قسم أئمة اجلرح والتعديل إىل هذا التقسيم هم أئمة يف احلدي األول :
 والشأن ؟ ثحىت ينازعون أئمة احلدي

ة : املتشدد واملتوسط واملتساهل ، ولكن مميعة العصر ذكروا ثالثقسموا هذا التقسيم إىل  ثكما ترى يا أيها القارئ أهل احلدي  اين :ثال
 إال قسمني : املتشدد واملتوسط ) املعتدل( ، فأين املتساهل ؟ ومن هو ؟

 لة ،ثوطبقاهتا يف كتب اجلرح والتعديل والسري والرتاجم ، وضربوا على ذلك أم ثالثأصناف ال ثقد ذكر أهل احلدي : ثلاثال
 أصنافها ؟ ذكر و ، فأين تصنيف املميعة هلذه الطبقات  
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يق إال إذا خالف اإلمجاع على ثبتهم يف التو ثلنواجذ لشدة تامن املتشددين ، فإنه يعض عليه بيق ثفإذا جاء التو 
يق ، ولكن إذا جرحوا أحدا من الرواة ، فإنه ثتضعيف الراوي أو كان اجلرح مفسرا مبا جيرح فإنه يقدم على التو 

 ينظر هل وافقهم أحد على ذلك ؟
ذلك الراوي أحد من احلذاق فهو ضعيف ، وإن مل يوافقهم أحد  قثفإن وافقهم أحد على ذلك التضعيف ومل يو 

فال  من معتربيق ثعلى التضعيف ، فإنه ال يؤخذ بقوهلم على إطالقه ، ولكن ال يطرح مطلقا ، بل إن عارضه تو 
 يقبل ذلك اجلرح إال مفسرا ...

 على ذلك ؟ .. األخرينيق من املتساهلني فإنه ينظر ، هل وافقهم أحد األئمة ثوإذا جاء التو 
يقهم ِبرح ثوأما املعتدلون املنصفون ، فإنه يعتمد على أقواهلم يف احلكم على الرواة جرحا وتعديال ما مل يعارض تو 

 يق .ثمفسر خال من التعنت والتشدد فإنه يقدم على التو 
 ـ كل طبقة من طبقات نقاد الرجال ال ختلو من متشدد ومتوسط . 2
 ه االختالف يف االعتقاد أو املنافسة بني األقران .ثذا خشي أن يكون باعـ يتوقف يف قبول اجلرح إ 3
 ،[24] اجلرح يف قوله قبول يف يتوقف أن ينبغي وممن)  :(  16 / 1)(  امليزان لسان)  يفقال احلافظ ابن حجر  

 يف املنافسة سببه يكون ما بذلك ويلتحق ... االعتقاد يف االختالف سببها عداوة جرحه من وبني بينه كان  من
  ( ويتأمل فيه يتأىن أن ينبغي هذا فكل وغريه والتباين االختالف العصرين بني يقع ما املراتب

ري من كالم األقران بعضهم يف ث( : ) ك46ق ( ) ص ثوقال احلافظ الذهيب يف ) ذكر أمساء من تكلم فيه وهو مو 
 [25]ا.هـ بعض ينبغي أن يطوى وال يروى ويطرح وال جيعل طعنا ويعامل الرجل بالعدل والقسط ( 

                                                                                                                                                                                  

 السالم  للعالمة عبد، انظر كتاب ) الرد العلمي على منكري التصنيف ( !وإال فاعلم أن هؤالء املبتدعة ينكرون التصنيف  =  
 بن برجس ـ رمحه هللا ـ 

 الطبقة املتساهلة ، وال تذكر على ألسنتهم !وجود وأيضا ينكرون 
ومل يطرح قوهلم بكلية ، أما املميعة ، ة الذين ذكروا يف التقسيم كلهم ممن يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل ثالثأهل طبقات ال الرابع :

زعموا ـ ومل يلتفتوا إليه ، مع أن الناظر يف حقيقة هذه الطبقة املتشدة ، هم حراس السنة ممن عرف  فقد طرحوا قول طبقة املتشدد ـ
وحممد بن هادي ، وعبيد اجلابري ، وأمحد النجمي ، وأمان اجلامي ، ومقبل الوادعي ، ال اإلمام ربيع املدخلي ثبالعدل والعلم كأم

 املدخلي 
ذه املراتب ، هو لضبط ألفاظ الرواة وسرب أقواهلم والرتجيح بينها بعلم وعدل ، ولكن تقسيم هل ثفائدة تقسيم أئمة احلدي اخلامس :

وقعد قواعد ، املميعة هو لالعتداء على األقوال ، وعدم إقامة العدل ، وللجناية على احلق واخللق ، فشتان من كان ينصر السنة 
 فساد والضالل يف األمة .حلمايتها ، وبني من يقيم القواعد لتخريب السنة ، ونشر ال

 ووصفهم بالتشدد .، والطعن يف أهلها ، ما أراد املميعة هبذا التقسيم املبتدع إال حلماية البدعة ، ورد السنة 
 سئل اإلمام مقبل الوادعي ـ رمحه هللا ـ البعض يتهم أهل السنة بالتشدد فبماذا ترد عليهم ؟

ا ، وأن الذي يتهمنا بأننا مقصرون متساهلون أشهد هلل هو الصادق ، وإال فنحن حنب فأجاب : ) الواقع أننا أعرف بأنفسنا من غرين
 أن نكون وسطا ال مقصرين وال متشددين ... فنحن مقصرون فنسأل هللا أن يغفر لنا وأن يتوب علينا .

نا وأخربنا ، ثمساجدهم : حد لكن املبتدعة متناقضون يف شأن أهل السنة فتارة يقولون : متشددون ، وتارة يقولون : جالسون يف
  وتاركون الدعوة إىل هللا ، وتاركون اجلهاد يف سبيل هللا ، فاملبتدعة متناقضون يف شأن أهل السنة ( ا.هـ ، انظر كتاب ) قمع املعاند(

 ( 327ـ  2/326) 
 على التوقف خيفي ال كما  مقصودة " يتوقف أن ينبغي ":  حجر ابن قول:  أقول: )  (58/  1)( التنكيلقال املعلمي يف ) (24

 ( ا.هـ  والتأمل والرتوي التأين وجه
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 ـ ال يقبل اجلرح يف حق من استفاضت عدالته واشتهرت إمامته ، ولذلك ال يلتفت إىل كالم ابن أيب ذئب 4
يف اإلمام مالك ، وال إىل كالم النسائي يف أمحد ابن صاحل املصري ، ألن هؤالء أئمة مشهورون صار اجلارح هلم   

 كاآليت خبرب غريب لو صح لتوفرت الدواعي على نقله .
 يف ) ذكر أمساء من تكلم  وقد صح عن ابن معني أنه يتكلم يف اإلمام الشافعي ، ولذلك قال احلافظ الذهيب 

  وال الشافعي يف كالمه  ىلإ الناس يلتفت ومل بذلك نفسه معني ابن آذى قد( : ) 49ق ( ) ص ثو مو فيه وه
  اجلرح يف دائما قوله نقبل فإنا،  الناس لبعض توثيقه ىلإ يلتفتوا مل كما  ثباتاأل من مجاعة يف كالمه  ىلإ

 . اجتهاده يف اجلمهور خيالف مل ما احلفاظ من كثري  على ونقدمه والتعديل
 ( شذ ملن ال األئمة أقوال لعموم فاحلكم وقبلوه اجلمهور وثقه من بتضعيف أو اجلمهور لينه من بتوثيق انفرد فإذا

 اإلمام الشافعي يق ثيق إمام لراو اتفق األئمة على تركه ولذلك أعرضوا عن تو ثويف مقابل ذلك ال يؤخذ بتو 
 إلبراهيم بن حممد بن أيب حيىي األسلمي موالهم .

يق مل يصح إسناده إىل ثعربة ِبرح مل يصح إسناده إىل إلمام احملكي عنه ... ونظري ما تقدم ال يقبل تو  ـ ال 5
 اإلمام احملكي عنه 

 ـ ال يلتفت إىل اجلرح الصادر من اجملروح  6
 (ـ ال يلتفت إىل جرح يغلب على الظن أن مصدره ضعيف  7

 إمام واحد ، فلذلك حالتان ، ْها : وقال : ) وأما إذا تعارض اجلرح والتعديل الصادر من
 احلال األوىل : أن يتبني تغري اجتهاد اإلمام يف احلكم على ذلك الراوي ، فالعمل حينئذ على املتأخر من قوليه .

 :انية : أن ال يتبني تغري اجتهاد اإلمام يف حكمه على الراوي ، فالعمل على الرتتيب التايل ثواحلالة ال
يق أو التضعيف نسبيا ال مطلقا ، فإن املعدل قد يقول ث، كأن يكون التو  أمكنالقولني إن أ ـ يطلب اجلمع بني 

ه إمنا ذلك على حسب ما هو فيه ووجه السؤال له ، فقد يسأل عن ثقة " وال يريد به أنه ممن حيتج حبديث"فالن 
قة " يريد ثفيقرن بالضعفاء فيقال : ما تقول يف فالن وفالن ، فيقول : "فالن ه ثالرجل الفاضل املتوسط يف حدي

ق منه فيقول : "فالن ضعيف " أي بالنسبة ملن قرن به يف السؤال ، ثأنه ليس من منط من قرن به ، وقد يقرن بأو 
 ..فإذا سئل عنه مبفرده بني حاله يف التوسط . 
ر مالزمة له من ثالقولني بالقرائن ، كأن يكون بعض تالميذ اإلمام أكب ـ إذا مل ميكن اجلمع طلب الرتجيح بني 

 بعض ، فتقدم رواية املالزم على رواية غريه .
 إذا مل توجد قرينة خاصة يرجح هبا فيؤخذ بأقرب القولني إىل أقوال أهل النقد وباألخص أقوال األئمة املعتلني .ج ـ 

 [26]ا.هـ مرجح . د ـ إذا مل يتيسر ذلك كله فالتوقف حىت يظهر

                                                                                                                                                                                  

ريه مميعة العصر أيضا ويشغبون به على أهل السنة لتعطيل السنن ، ورد كالم أهل السنة يف أهل البدع ، ومحاية قواعدهم ثمما ي( 25
 !الضالة ، هو قوهلم : أن كالم الشيخ ربيع املدخلي وغريه من علماء السنة يف اجلماعات املعاصرة هو من قبيل كالم األقران يطوى 

بت من غريهم ألهنم أعرف بقرنائهم ث( : ) جرح األقران أ87كتابه ) املقرتح يف أجوبة املصطلح ( )ص   قال اإلمام مقبل الوادعي يف
 ذا علم أن بينهما تنافسا وعداوة سواء ألجل دنيا أو مناصب أو خطأ يف فهم ويريد أن يلزم األخر خبطأ فهمه .، فهي مقبولة إال إ

 زبيني والدميقراطيني أن كالم ليس مقبوال على اإلطالق ( ا.هـ فينبغي أن تعلم هذا وال تصغ لقول املبتدعة واحل
 ( باختصار . 51ـ  44انتهى النقل من كتاب ) ضوابط اجلرح والتعديل () ص  (26
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التحامل ن يقع اعلم أنه يندر أ، و يف النفس  انطبعتقد  عن مقدماتمرتتبا احلكم قد يكون  السادسة :
 . ذا الباب هيف ، وممن عرف باإلنصاف العدول  الثقاتاإلجحاف من و 

 ضعيفاً  كان  وإن - أمر اإلنسان نفس إىل سبق وإذا: )  (56/  1)( التنكيلقال العالمة عبد الرمحن املعلمي يف )
 وقد ، السابق يوافق ما نفسه يف يرتجح فإنه خالفه وحيتمل السابق ذلك موافقة حيتمل ما على اطلع ُث - عنده
 . ضعيفاً  كان  وإن جداً  النفس يف ذلك يقوي

 يوافق ما إىل متيل نفسه فإن خيالفه وما يوافقه ما حيتمل ما على فاطلع أمراً  هتوى اإلنسان نفس كانت  إذا وهكذا 
 ورمبا ، عندها الراجح ملعرفة النفس استفتاء إىل واملتعارضات احملتمالت يف النظر عند حيتاج ما كثرياً   والعقل ، هواها
 تكون قد ُث ، إليه متيل عندما احملامي مبنزلة فالنفس ، عقله به يقضي مبا نفسه به تقضي ما اإلنسان على يشتبه

 . احلاكم وهي الشاهد هي
  يناسبه ما وهتوى اإلنكار ذاك النفس إىل فيسبق ينكره ألمر سخطه يكون فإمنا صاحبه على سخط إذا والعامل 
 هو من جرح العامل عند يقوي أن يؤمن فال ، يوافقه ما إىل والتعارض االحتمال عند ومتيل يشاكله ما تتبع ُث

 اخلطأ عن معصومني غري ولكنهم متثبتون احلديث أئمةو  اجلرح يُوجب ال أنه لعلم السخط لوال ألمر عليه ساخط
 عقبه املقدمة يف ذلك الصالح ابن ذكر وملا ، صاحل بن أمحد يف النسائي بكالم الساخط جلرح ميثلون العلم وأهل
 عني أن وجهه كان  هذا مثل إىل مثله نسب وإذا ، والتعديل اجلرح يف حجة إمام النسائي:  قلت ":  بقوله

 مثله من يقع ذلك أن ال السخط حبجاب عنها تعمى صحيحة خمارج الباطن يف هلا ، مساوئ تبدي السخط
 . " بطالنه يعلم لقدح تعمداً 
 اإلنسان جتد وكذلك.. . العدالة ثابت أنه والفرض ، اجلارح عدالة سقطت التعمد محل لو ذإ واضح حق وهذا

 احتماله من أقرب الثناء يف التسمح واحتمال ، غريه تعديل إىل منه أسرع الظن به وحيسن إليه مييل من تعديل إىل
 ذم من فإن عرضه على واخلوف ، غيبة يكون لئال دينه على اخلوف الذم يف التسمح من مينعه العامل فإن ، الذم يف

 . ذمه إىل دعاءهم فقد الناس
 وبالباطل باحلق ذموه        ذمه إىل الناس دعا ومن
 وجرح تعديل فيه جاء فيمن والتأمل التثبت إىل حيتاج وإمنا ، الغالب هو والتعديل اجلرح يف فالصواب كله  هذا ومع

 كان  املعدل بأن مطلقاً  اجلرح ترجيح وال ، اجملروح على ساخطاً  كان  اجلارح بأن مطلقاً  التعديل ترجيح يسوغ وال ،
 اجلرح طراحا من لزم إذا فأما ، حمتمالً  كان  إذا اخلطأ احتمال قوة على والصداقة بالسخط يستدل وإمنا ، له صديقاً 

 مثله وقوع يندر الذي الفاحش الغلط أو الباطل تعمد أو الكذب افرتاء إىل ذلك منه صدر من نسبة التعديل أو
 ( ا.هـ  - حمباً  أو ساخطاً  كان  أنه إثبات فيه يكفي ال ، أخرى بينة إىل حيتاج فهذا مثله من

 ، له التَّفطُّن ينبغي خفيي  أمر   وهاهنا: )  ( 338 ص)( واحلكم العلوم جامعقال احلافظ ابن رجب احلنبلي يف )و 
ينِ  أئمَّةِ  من كثرياً   أنَّ  وهو  عنه موضوعاً  ، فيه اجتهاده على مأجوراً  ، فيه جمتهداً  ويكون مرجوحاً  قوالً  يقولُ  قد الدِ 

رجة هذه يف مبْنزلته تلك ملقالته املنتِصرُ  يكونُ  وال ، فيهِ  خطؤه  متبوعه لكونِ  إالَّ  القوِل  هلذا ينتِصرُ  ال قد ألنَّه ؛ الدَّ
ينِ  أئمَّة من غريُه قاله لو أنَّه حبيث ، قاله قد  خالفه من عادى وال ، وافقه من واىل وال ، له انتصر وال قِبَلهُ  ملا ، الدِ 
ا أنَّه يظن هذا مع وهو ، ا متبوعه فإنَّ  ، كذلك  وليس ، متبوعه مبْنزلة للحق ِ  انتصر إمنَّ  للحق ِ  االنتصارَ  قصُده كان  إمنَّ
 ، كلمته  وظهور ، متبوعه علو ِ  إرادة احلقَّ  يظنُّه ملا انتصارَه هشابَ  فقد ، التَّابعُ  هذا وأمَّا ، اجتهاده يف أخطأ وإنْ  ،
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 وهللا ، عظيم ْهم  م فإنَّه ، هذا فافهم ، للحق ِ  االنتصار قصد يف تـَْقَدحُ  دسيسة   وهذه ، اخلطأ إىل يُنَسبَ  ال وأنْ 
 ا.هـ (. مستقيم صراط   إىل يشاء َمنْ  يهدي

 
، فاللوم ليس على العامل ، بل على ، ويضيق عليه فهمه حكم احلاكم قد ال يدرك علله السامع  السابعة :
 السامع .

 وكم من عائب قوال صحيحا      وآفته من الفهم السقيم 
 السبب يبني أن من بد ال فهل ، معلول احلديث إن: احلديث أئمة من أحد قال إذاسئل اإلمام الوادعي : 

 بيان؟ غري من منه يقبل أو القول، هذا منه يقبل ال أو علم، كطلبة  لنا ويظهره
 أمحد أو البخاري، أو أبوزرعة، أو أبوحامت، قاله فإذا القائل، إىل ننظر األمر هذا يف وأنت أنا:  ـ رمحه هللا ـ أجاب

 احلديث علوم" يف كما  أبوزرعة قال وقد القول، هذا منه نقبل جمراهم، جرى ومن املديين، بن علي أو حنبل، بن
 أن أردت إذا- احلجة: قال احلديث؟ تعليلكم يف احلجة ما: وقال رجل إليه جاء عند "113 ص ""للحاكم

 فأذكر علة له حديث عن تسألين أن -والتخمني؟ الظن مبجرد نقول أم بتثبت نقول أحنن عدمه، من صدقنا تعرف
 علته، فيذكر عنه سألتين قد بأنك ختربه وال عنه وتسأله -وارة بن مسلم بن حممد يعين- وارة ابن تقصد ُث علته،

 منا كالً   أن فاعلم خالف بيننا وجدت فإن احلديث، ذلك على منا كل  كالم  متيز ُث فيعلله حامت أبا تقصد ُث
 فقال عليه كلمتهم  فاتفقت الرجل ففعل. العلم هذا حقيقة فاعلم متفقة الكلمة وجدت وإن مراده، على تكلم
 .إهلام العلم هذا أن أشهد

 كهانة  يعترب الفن هذا يف كالمنا  إن(: 10ص 1ج) حامت أيب البن" العلل" يف كما  مهدي بن الرمحن عبد قال وقد
 [27]. اجلهال عند

 
ذه املقدمة قد ميسك بعض أهل العلم للخوض يف بعض املسائل والتكلم فيها يف جمالس العامة بناء على ه فرع :

 .ونشرها 
 ِمنْ  رَِجاال  أُْقرِئُ  ُكْنتُ : )   َقالَ  ـ رضي هللا عنهما ـ َعبَّاس   ابْنِ  َعنْ   هصحيحوأصل ذلك ما أخرجه البخاري 

ُهمْ  اْلُمَهاِجِرينَ  َنَما َعْوف   بْنُ  الرَّمْحَنِ  َعْبدُ  ِمنـْ يـْ بـَ َها َحجَّة   آِخرِ  يف  اخْلَطَّاِب  بْنِ  عَُمرَ  ِعْندَ  َوُهوَ  مبِِىًن  َمْنزِلِهِ  يف  َأنَا فـَ  َحجَّ
َقالَ  الرَّمْحَنِ  َعْبدُ  ِإيَلَّ  رََجعَ  ِإذْ   ْومَ  اْلُمْؤِمِننيَ  َأِمريَ  َأَتى رَُجاًل  َرَأْيتَ  َلوْ  فـَ َقالَ  اْليـَ  ُفاَلن   يف  َلكَ  َهلْ  اْلُمْؤِمِننيَ  َأِمريَ  يَا فـَ

َواَّلَِّ  ُفاَلنًا بَايـَْعتُ  َلَقدْ  عَُمرُ  َماتَ  َقدْ  َلوْ  يـَُقولُ  َعةُ  َكاَنتْ   َما فـَ ْلَتةً  ِإالَّ  َبْكر   َأيب  بـَيـْ َتمَّتْ  فـَ َغِضبَ  فـَ  ِإنْ  ِإين ِ  َقالَ  ُثَّ  عَُمرُ  فـَ
رُُهمْ  النَّاسِ  يف  اْلَعِشيَّةَ  َلَقائِم   اَّلَُّ  َشاءَ  ُقْلتُ  الرَّمْحَنِ  َعْبدُ  َقالَ  أُُموَرُهمْ  يـَْغِصُبوُهمْ  َأنْ  يُِريُدونَ  الَِّذينَ  َهُؤالءِ  َفُمَحذِ   َأِمريَ  يَا فـَ

 يف  تـَُقومُ  ِحنيَ  قـُْرِبكَ  َعَلى يـَْغِلُبونَ  الَِّذينَ  ُهمْ  َفِإنَـُّهمْ  َوَغْوَغاَءُهمْ  النَّاسِ  َرَعاعَ  جَيَْمعُ  اْلَمْوِسمَ  َفِإنَّ  تـَْفَعلْ  ال  اْلُمْؤِمِننيَ 
ُقولَ  تـَُقومَ  َأنْ  أَْخَشى َوَأنَا النَّاسِ  تـَ َُها َمَقاَلةً  فـَ  َفَأْمِهلْ  َمَواِضِعَها َعَلى َيَضُعوَها ال  َوَأنْ  يـَُعوَها ال  َوَأنْ  ُمَطريِ    ُكلُّ   َعْنكَ  يَُطريِ 
نَّةِ  اهلِْْجرَةِ  َدارُ  َفِإنَـَّها اْلَمِديَنةَ  تـَْقَدمَ  َحىتَّ  َتْخُلصَ  َوالسُّ ُقولَ  النَّاسِ  َوَأْشَراِف  اْلِفْقهِ  بَِأْهلِ  فـَ تـَ ًنا قـُْلتَ  َما فـَ َيِعي ُمَتَمكِ   َأْهلُ  فـَ

َقالَ  َمَواِضِعَها َعَلى َوَيَضُعونـََها َمَقاَلَتكَ  اْلِعْلمِ   (  اْلَمِديَنةِ بِ  أَُقوُمهُ  َمَقام   َأوَّلَ  بَِذِلكَ  ألَُقوَمنَّ  اَّلَُّ  َشاءَ  ِإنْ  َواَّلَِّ  َأَما عَُمرُ  فـَ

                                                                 

 (22ـ  21) املقرتح يف أحوبة املصطلح ( )ص  (27
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 ث( : ) وفيه : التنبيه على أن العلم ال يودع عند غري أهله ، وال حيد12/154قال احلافظ ابن حجر يف الفتح )
 ا.هـ القليل الفهم مبا ال حيتمله ( ثوال حيد، به إال من يعقله 

 
قد يطلق كلمات الغض ليس من باب احلكم على املتكلم فيه ، إمنا لسد أبواب الغلو فيه ،  امنة :ثال

 املبالغة يف الطعن . ردلاملبالغة يف املدح  قد يطلقذا ، كفيما أخطأ فيه والتنفري من تقليده 
 رأى إذا من والفضل العلم أهل من كان  فلهذا: )  (13ـ  12/  1)( التنكيلقال العالمة عبد الرمحن املعلمي يف )

 - أخطأ يراه ألنه وإما حاله غري حاهلم ألن إما فيهاتباعه  هلم ليس أنه يرى أمر يف األفاضل بعض اتبعوا مجاعة
 ليس فيما اتباعه على هلم احلامل فيه الغلو عن الناس يكف لكي الفاضل ذاك من الغض منها يظهر كلمات  أطلق

 أيب بن سعد كان  : قال خثيمة عن..... "" 329ص 2" " املستدرك " يف ما هذا فمن ، فيه يتبعوه أن هلم
 َوَسلَّمَ  عََلْيهِ  اَّلَُّ  َصلَّى رسول أصحاب عن مهالً :  سعد فقال فشتموه علياً  فذكروا نفر يف َعْنهُ  اَّلَُّ  َرِضيَ  وقاص
 أليس قال ُث الضحك استعاله حىت سعد فضحك ، األخنس ومسيك يبغضك كان  إنه فوهللا بعضهم فقال..... 

 شرط على صحيح ":  احلاكم قال ".....  أمانته ذلك تبلع ال ُث وبينه بينه يكون األمر يف أخيه على املرء جيد قد
 . الذهيب وأقره " الشيخني

 أبويه مجع َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّلَُّ  َصلَّى اَّلَِّ  َرُسولُ  مسعت ما " قال َعْنهُ  اَّلَُّ  َرِضيَ  علي عن وغريْها الصحيحني ويف
 ." وأمي أيب فداك ارم سعد يا:  أحد يوم يقول مسعته فإين ـ وقاص أيب بن سعد هو ـ مالك بن لسعد إال 

 مجاعة يف كان  إذا علي فكان البغاة قتال عن قعد قد سعد وكان وذاك ذا من أخرى كلماتعلي   عن وتروى
 خيشى ال من مع كان  وإذا،  سعد من الغض توهم كلمات  كاذب  غري أطلق رمبا بالقعود سعداً  يتبعوا أن خيشى

 . فضله ذكر سعداً  فذكر القعود منه
 مالك من غض فيها كلمات  إطالق من مالكاً  فيها الفخي اليت املسائل بعض يف الشافعي كالم  يف يقع ما ومنه
 هللا حجة مالك :" قال أنه الشافعي عن حرملة روى وقد ، مالك أستاذه تبجيل من الشافعي عن عرف ما مع

 . تعاىل هللا شاء إن مالك ترمجة يف يأيت كما  " التابعني بعد خلقه على
 العلم اشرتاط مسألة يف خمالفه من الشديد الغض منه يظهر مما صحيحه مقدمة يف مسلم كالم  يف نراه ما ومنه

 . للبخاري تبجيله مسلم عن عرف وقد ، البخاري هو واملخالف ، باللقاء
 . الشديد التشنيع ظاهرها كان  وإن مقبولة خمارج هلا وجدت الكلمات تلك تدبرت إذا وأنت

 عرف ما مع فيه األئمة بعض أطلقها قاسية كلمات  " التهذيب هتذيب " من حي بن صاحل بن احلسن ترمجة ويف
 يشبه ذاك:  فقال الفْت أمر من شيئاً  وكيع عن أسباط بن ليوسف ذكرت:  الفراء صاحل أبو " وفيها ، فضله من

 ؟ أمحق يا مل قال ؟ غيبة هذه تكون أن ختاف أما ليوسف فقلت - حي بن صاحل بن ـ احلسن يعين أستاذه
 أضر كان  أطراهم ومن أوزارهم، فتتبعهم أحدثوا مبا يعملوا أن الناس أهنى أنا ، وأمهاهتم آبائهم من هلؤالء خري أنا 

 . " عليهم
 كما  فيه أخطأوا فيما مأجورون معذورون تعاىل هللا شاء إن وهم ، والغلط اخلطأ من معصومني غري واألئمة:  أقول
 الفروع بعض يف منهم يقع مل بأنه القطع إىل سبيل ال لكن ، احلق حتري يف الوسع بذل بعد أخطأ فيمن الشأن هو

 ( . تقليدهم يف الغلو عن أتباعهم زجر يف تقصري أو ، عليه يؤاخذون تقصريي
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 يكون فقد،  والتعديل الثناء يف مثله خيشى واجلرح الذم يف خيشى ما وكل ، هذا: : )  (57ـ 56/  1)وقال أيضا 
 ، إمساعيل بن كمؤمل  السنة على غيور أو ، ش عيا أيب بن كأبان  دينه يف صاحل لكنه الرواية يف ضعيفاً  الرجل

 يف بالثقة له احلكم قاصدين غري هؤالء من الرجل على يثنون رمبا العلم أهل فتجد ، ليلى أيب بن كمحمد  فقيه أو 
 .  روايته

 شعبة طعن له ذكر أنه سلمة بن محاد عن يروى كما  املدح يف هو فيبالغ الطعن يف بالغوا الناس أن العامل يرى وقد
 .  شعبة من خري أبان فقال ، ش عيا أيب ابن أبان يف

  والسيما احلكم هبا يقصد ال اليت الثناء بكلمات فيأيت تقدم ما حنو فيه فيأيت لصاحبه واداً  العامل يكون وقد
 إطراء يف املبالغة إىل يدعوك قد الغضب فإن،  إمامك أو شيخك أو صديقك يذم رجالً  تسمع كأن  الغضب عند
 إليه مييل من تعديل إىل اإلنسان جتد وكذلك ، الرتغيب [28] بكلمات التنفري كلمات  يقابل وكذلك ذمه من

 العامل فإن ، الذم يف احتماله من أقرب الثناء يف التسمح واحتمال ، غريه تعديل إىل منه أسرع الظن به وحيسن
 دعاءهم فقد الناس ذم من فإن عرضه على واخلوف ، غيبة يكون لئال دينه على اخلوف الذم يف التسمح من مينعه

 . ذمه إىل
 وبالباطل باحلق ذموه      ذمه إىل الناس دعا ومن
 وجرح تعديل فيه جاء فيمن والتأمل التثبت إىل حيتاج وإمنا ، الغالب هو والتعديل اجلرح يف فالصواب كله  هذا ومع

 كان  املعدل بأن مطلقاً  اجلرح ترجيح وال ، اجملروح على ساخطاً  كان  اجلارح بأن مطلقاً  التعديل ترجيح يسوغ وال ،
 اجلرح أطراح من لزم إذا فأما ، حمتمالً  كان  إذا اخلطأ احتمال قوة على والصداقة بالسخط يستدل وإمنا ، له صديقاً 

 مثله وقوع يندر الذي الفاحش الغلط أو الباطل تعمد أو الكذب افرتاء إىل ذلك منه صدر من نسبة التعديل أو
 ( ا.هـ - حمباً  أو ساخطاً  كان  أنه إثبات فيه يكفي ال ، أخرى بينة إىل حيتاج فهذا مثله من
 

ورمحتهم باألمة ، حاشا أن يكونوا ، على الدين  ، وغريهتمعلماء السنة عرفوا حبراسة اإلسالم  :التاسعة 
 .منشأ البدع وأصل الفتنة 

 [29]املصنوعة ؟ قال : يعيش هلا اجلهابذة . ثعن عبد هللا بن سليمان قال : قيل البن املبارك : هذه األحادي
 [30](  ثيستقيم فيهما حسن الظن : احلكم ، واحلدي وعن عبد الرمحن بن مهدي أنه قال : ) خصلتان ال

 النصيحةـ  أعلم وهللاـ  عندنا ذلك على محلهم وإمنا: )  (739 ص)( الصغري العللقال اإلمام الرتمذي يف ) 
 يعرفوا لكي هؤالء ضعف يبينوا أن عندنا أرادوا إمنا ، الغيبة أو الناس على الطعن أرادوا أهنم هبم ظني ال للمسلمني

 أصحاب كانوا  وبعضهم،  احلديث يف متهما كان  وبعضهم،  ةبدعو  صاحب كان  ضعفوا الذين من بعضهم ألن، 
 أن أحق الدين يف الشهادة ألن،  وتثبيتا الدين على شفقة أحواهلم يبينوا أن األئمة هؤالء فأراد،  خطأ وكثرة غفلة
 ( ا.هـ  واألموال احلقوق يف الشهادة من فيها يثبت
( : ) ومن أمعن النظر يف اجتهاد أهل احلفظ يف معرفة أحوال 1/47احلافظ البيهقي يف ) دالئل النبوة ( ) قال 

ر ثالرواة ، وما يقبل من األخبار وما يرد ، علم أهنم مل يألوا جهدا يف ذلك ، حىت كان االبن يقدح يف أبيه إذا ع
                                                                 

 قال اإلمام األلباين يف اهلامش : األصل : "كلمات "( 28
 ( 66( ، ) الكفاية ( ) 2/18) اجلرح والتعديل ( )  (29
 ( للخطيب البغدادي .730( للعقيلي ، ) الكفاية ( ) 1/90) مقدمة الضعفاء ( ) (30
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أخيه ، ال تأخذه يف هللا لومة الئم ، وال متنعه يف ذلك منه على ما جيب رد خربه ، واألب يف ولده ، واألخ يف 
 ا.هـرية ( ثشجنة رحم ، وال صلة مال ، واحلكايات عنهم يف ذلك ك

 هم لكن ، والتعديل اجلرح أئمة يف العصمة ندعي ال وحنن: )  (82/  11)(  سريقال احلافظ الذهيب يف ) ال
 .التحامل عن وأبعدهم إنصافا، وأشدهم ، خطأ وأندرهم ، صوابا الناس أكثر
 ، منهم شذ ومن،  فتندم تتجاوزه، وال ، بناجذيك عليه واعضض ، به فتمسك جرح، أو تعديل على اتفقوا وإذا
 .به عربة فال

 خطب ولئن املنابر، على الزنادقة خلطبت كابراأل احلفاظ لوال فوهللا ، باريها القوس وأعط العناء، عنك فخل
 به جاء ما متابعة وبإظهار السنة وِباه ، الشريعة وبلسان اإلسالم بسيف هو فإمنا ، البدع أهل من خاطب
 ا.هـ( . اخلذالن من باهلل فنعوذ وسلم، عليه هللا صلى الرسول

: " وجدت الدين  كأصدق الطوائف كما قال ابن املبار  ثقال اإلمام ابن القيم : ) كل أحد يعلم أن أهل احلدي
للمعتزلة ، والكذب للرافضة ، واحليل ألهل الرأي ، وسوء الرأي والتدبري آلل أيب فالن "(  ، والكالم ثألهل احلدي

 ( .2/359، انظر ) خمتصر الصواعق املرسلة ( ) 
عارفون متبحرون متيقظون ،  ث( : ) وأئمة احلدي55ـ  1/54وقال عبد الرمحن املعلمي يف ) التنكيل ( ) 

 ا.هـيتحرزون من اخلطإ جهدهم ، لكنهم متفاوتون يف ذلك ( 
أقالم عناية هذه املقدمة تعد من أنفس أبواب العلم ، وأعظمها رعاية يف لسان الشريعة ، و  قلت ) ابن سلة ( :

ليب واحلجوري والصعافقة تاب احلاألئمة ، اإلخالل هبا يؤدي إىل الطعن يف السنة ومحلتها ، ولألسف معظم كُ 
كما هو الشأن يف كتابات إبراهيم الرحيلي ، صنفات يف تقرير هذا األصل السلفي  سابقا صنفوا يف هذا الباب م

، وغريهم ، ولكن احلزبية والغرور والتسيد واهلوى أعمى وحسن بن قاسم الرميي ، وعبد هللا بن صلفيق الظفريي 
 !! والتسفيه باهلدم والتخريب قةالقوم فانقلبوا على بضاعتهم الساب

 الرجُلُ  ابـْتَدَعَ  فإِذا ، احلَديث َأهلَ  ـيُْبغضُ  وهو ِإال ؛ ُمْبَتدع الدنيا يف َلْيسَ : )  القطان سنان بن دمحأ اإلمامقال 
ْلِبه من احَلديِث  َحالَوةُ  نُِزَعتْ   (قـَ

 ر (ثوعن أيب حامت الرازي قال : ) عالمة أهل البدع الوقيعة يف أهل األ
مان الصابوين : )  وإحدى عالمات أهل السنة ، حبهم ألئمة السنة ، وعلمائها وأنصارها وأوليائها ثوقال أبو ع

ذين يدعون إىل النار ، ويدلون أصحاهبم على دار البوار ، وقد زين هللا سبحانه قلوب وبغضهم ألئمة البدع ، وال
 [31] له (علماء السنة فضال منه جل جال  بأهل السنة ، ونورها حب

 
 من أظهر عالمات فتنة الصعافقة الطعن يف علماء السنة ، فقد طعنوا يف علماء اليمن مجلة وتفصيال ، وطعنوا

، وسليمان الرحيلي ، ووصي هللا عباس ، اجلابري  بن عبدهللا وعبيد، ربيع املدخلي ، و يف اإلمام صاحل الفوزان  
 وعبد الرمحن  حمىي الدين .

وإذا مل يتكلموا فهذا رائد املهداوي ميتحن علماء السنة بأن يتكلموا يف الشيخ حممد بن هادي املدخلي ، ـ  ذا :فه
 ! ، وذكر من بني هؤالء العلماء : صاحل الفوزانيدل على خللهم ونقصهم 

                                                                 

 ( 108ـ  101( ) ص  ثانظر كتاب ) عقيدة أصحاب احلدي( 31
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،  به ورائد آل طاهر قد مأل تويرته بالطعن يف اإلمام ربيع املدخلي ، فكل نقيصة وصف هبا الشيخ وألصقهاـ 
 ! وأحلقها مبنهجه

 وصي هللا عباس ! ثوابن صلفيق طعن يف علماء اليمن واحملد ـ
، وهي"كلمة حق ذا الطعن ويدافع عنه على هويقره أزهر سنيقرة ، " لسنا عبيدا لعبيد " وحممد فركوس يقول :ـ 

 نا أب روحي، وال آية عندذه دعوة ليس ألحد عليها وصاية ، وليس ) هقول املأريب : " على حنوباطل  هبا يراد
 !من اآليات أو ملة من امللل( 

.. وأنت رمبا تكلمت ذر من العلماء كم ، وكم تكلم وحيقول عن اإلمام ربيع املدخلي : )وعبد احلميد اهلضايب  ـ
 يف عشرة العلماء ( 

وقال عن العالمة عبيد اجلابري : ) وظهورها وإظهارها ملا تكلم الشيخ عبيد يف بعض العلماء ، هناك بدأ تظهر 
 [32]!للناس ( 

 
، حملاصرة أهل السنة تني عُْدوَ كذا مركبة فتنة الصعافقة جتول وتصول لقصف علماء السنة ، وهي انقسمت على ه

 ولإلطاحة مبراكزها وشيوخها .
ذا من تلبيسهم !، وهيدعي السرورية واحللبية وأفراخهم الصعافقة أن أصل الفتنة يف األمة هم مشايخ السنة 

 .رمتين بدائها وانسلت "": قلب احلقائق  وكذهبم ، ومن
، ومن يقدم  يف العلم قد قرر علماء السنة أن الراسخ يف العلم ال يبتدع ، إمنا البدعة والفتنة منشأها ممن مل يرسخل

 من عليه وردت لو العلم يف الراسخ: )  (140/  1) (السعادة دار مفتاح)كتابه قال اإلمام ابن القيم يف  هواه ، 
،  الشبهات تستفزه فال،  العلم يف رسخ قد ألنه،  شكا فيه قدحت وال يقينه أزالت ما البحر أمواج بعدد الشبه

 ا.هـ ( مغلوبة مغلولة وجيشه العلم حرس ردها عليه وردت إذا بل
  يتمكن مل ممن االبتداع يقع وإمنا،  أبدا يبتدع ال راسخ كل  أن : ) (110/  1) (االعتصامقال الشاطيب يف ) 

 ا.هـ  ( علماء أهنم حيسبون الذين جهاهلم قبل من الناس يؤتى فإمنا ..  فيه ابتدع الذي العلم من
( : ) ال آفة أضر على العلم وأهلها من الدخالء فيها وهم 91قال ابن حزم يف رسالته ) األخالق والسري ( ) ص 

 ا.هـ من غري أهلها ، فإهنم جيهلون ويظنون أهنم يعلمون ، ويفسدون ويقدرون أهنم يصلحون ( 
( : ) ينبغي لنا مجيعا 438( ) ص  ثشرح اختصار علوم احلدي ثيثوقال العالمة مقبل الوادعي يف ) السري احل

 ا.هـ أال منكن الفوضويني من الدعوة ، فإهنم سيحطمون اجلماعة ، وستذكرون ( 

                                                                 

هذه اآلونة للطعن يف علماء السنة ، واهتامهم بأهنم سبب ه الكلمات الفاجرة البائرة اليت يتفوه هبا الصعافقة وشيوخهم يف ذه (32
 فهذا ،{  فاسق جاءكم إن آمنوا الذين أيها يا) } قال : ثذلك شيخهم وقدوهتم عدنان عرعور حي، سبقهم فيها إىل الفتنة 

 جمهول من مكاملة على بناءاً  عني   يف العلماء أفىت فكيف ، العلماء عند معروف غري جمهول اهلاتف على األسئلة يسأل الذي الرجل 
 ، اإلسالمية املراكز وغربت املسلمني غربت ولكن ظفري، تغرب مل الفتنة فهذه - وجل عز - هللا يدي بني موقف معهم يل لكن ،

 سببه كان  ليه يسمعه من فليسمعه مسجل الكالم وهذا الشيوخ سببها كان  الضرب حد إىل ووصلت الشباب بني فتنة وأحدثت
كتاب ) دفع بغي عدنان   ، انظر هـ.ا(  موجود هو هذا قال كيف  - هذا قال أين - قالوا. تثبتوا أهنم لو. تثبتوا ما ألهنم ؛ الشيوخ

 ( 10على علماء السنة واإلميان ( ) ص 
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ل هذا الصنف : ث( نقال عن احلافظ الذهيب أنه على عن م162قال الشيخ حممد اإلمام يف كتابه ) اإلبانة( ) ص 
 ( .17/464انظر السري ) ، (  ، بل فجرة جهلة أبعد هللا شرهم ث) ما هؤالء بأصحاب حدي

 قال اإلمام ربيع املدخلي معلقا : ) ونقوهلا اليوم يف احلدادية وأشباههم من الفجرة اجلهلة ( ا.هـ 
هذا األصل ال يتزعزع يف األمة ، وال خيتلف فيه أهل السنة ، فمن ينظر يف فتنة الصعافقة ،  قلت ) ابن سلة ( :

ك وحزبه الفتان الكذاب الذي كان يرقص على نغماته ، ويصفق على شطحاته جيد أن أصل فتنتها : هاين بن بري
 . الكذبة عبد احلميد اهلضايب وأشباه هؤالء الطعنة اجلهلة و ابن صلفيق الظفريي ، و ال : عرفات احملمدي ، ثأم

،  ا، وقطعت أوصال أسباهب ا، وألغلق باهب هاخالفحلسم مادة إىل علماء السنة الكبار  يف هذه الفتنة فلو رجع
 ، وأغلق ملفه .[33]فعلماء السنة عذروا الشيخ حممد بن عبد هللا اإلمام 

                                                                 

 كالم علماء السنة يف قضية اليمن :( 33
 قال اإلمام صاحل الفوزان عن قضية الشيخ حممد اإلمام  : ) هو اعرف حباله ـ أي حبال البالد ( ـ 1

 هـ . 27/4/1436نني ثمان الساملي يوم االثنقله عنه الشيخ ع
 قال العالمة عبد احملسن العباد : ) احلاضر يعلم ما ال يعلمه الغائب (  ـ 2
}إال من كره وقلبه مطمئن باإلميان {، ولو صرب على : ) إن كان مكرها يعذر كما قال هللا تعاىل قال العالمة صاحل اللحيدان :  ـ 3

 هـ 1436ذا يف شهر ذي احلجة البالء لكان أفضل ( ، كان ه
 يقة .. لعله عرض له عارض فيما فعل (ثقال العالمة حممد بن هادي املدخلي : ) الشك يف بطالن وفساد الو  ـ 4

لى خري ـ أي الشيخ حممد اإلمام ـ ، إذا اجنلت األمور سننظر منه إن رد عليها وبني زيفها ، فهو على خري ، وإن مل وقال : ) إنه ع
 يفعل سيكون أمر آخر ( 

ل هذه األمور ، فهذا وإن ظهر يف الظاهر أنه والء ، ولكنه والء حتت اإلكراه ثقال العالمة صاحل السحيمي : ) ينبغي أن ننتبه مل ـ 5
لحق هبذا من أجرب على كتابة شيء من املسلمني أو قول كلمة ، ونالحظ هذه األيام محلة شعواء على بعض اإلخوة من علماء ، وي

 يني ، ورمبا قال أحدهم أو بعضهم كلمة يتخلص هبا من أحد أمرين :ثاليمن وهم مضطهدون حتت قهر احلو 
 املوجودة يف تلك البالد (  ثإما القتل ، أو إغالق مجيع الدروس يف دور احلدي

وقال : ) ال جتوز هذه احلملة الشعواء على هؤالء العلماء ، بسبب ما فعلوه ضرورة ، أو قالوه ضرورة هم أنفسهم مضطرون إليها وقد 
 ناقشت بعضهم يف هذه القضية ، فأخربين بالواقع الذي يعذرون فيه ( 

 نه معذور السيما وقد قال : من عرف حالنا عذرنا (قال العالمة عبد العزيز الراجحي : ) والشك أ ـ 6
 قال : ) ُثالعالمة صاحل آل الشيخ : سأل عن الشيخ حممد اإلمام يف اجتماعه بالشيخ عبد هللا بن مرعي وتركي الوادعي ،   ـ 7

 أبلغوه سالمي ، هو معذور ، هو معذور ( ، انتهى النقل من الشبكة السلفية .
وغزارة ، وسالمة املنهج ، مكانة هؤالء األعالم يف األمة وما عرفوا به من صحة املعتقد على أهل السنة فى ال خي قلت ) ابن سلة ( :

، وأهنم ممن يرجع إليهم يف نوازل األمة ، وقضايا أهل السنة يمني ـ رمحهم هللا ـ ( ثالفقه منذ عهد األئمة ) ابن باز واأللباين وابن ع
 واجلماعة ، وفقه الواقع .

( ، وقال ذاما ممن 61عدهم ابن صلفيق الظفريي يف كتابه ) سل السيوف واألسنة ( من األئمة ، ومراجع السنة ، انظر ) ص وقد 
( : ) أو أولئك الذين يريدون تفضيل الفكريني والسياسيني وأهل الرأي والتحليالت العقلية على 67فضل أهل الزيغ عليهم ) ص 

 إن العلماء اليوم ال يفقهون الواقع ( ا.هـ علماء الكتاب والسنة ، فيقولون : 
 !أولئك الفقهاء األعالم ؟  كهاين بن بريك وتويرتات حزبه علىفما باله اليوم يقدم اجلهلة الدميقراطيني

 ذر الشيخان ربيع املدخلي وعبيد اجلابري من الشيخ حممد اإلمام ؟قد يقول القائل : قد ح
ال تغفل يا أيها طالب العلم يف هذا املقام والقضية عن إعمال املقدمات اليت نبهتك عليها يف كتايب هذا ، املتعلقة بضوابط  اجلواب :

 اجلرح والتعديل ، واملتعلقة بالقضاء يف اخلصومة ، وعند احلكومة .
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، [34]وأيضا تكلموا يف هاين بن بريك قبل ما يستفحل شره ، ويسمع ذكره ، ولكن " وراء األكمة ما وراءها " 
فهناك أطراف مندسة يف صفوف السلفيني غذوا هذا اخلالف ليتصادم أهل السنة ، ويتوسع اخلالف يف األمة يف 

 .مشارقها ومغارهبا 

                                                                                                                                                                                  

د اإلمام ، فعذروا الشيخ ، ومل يتعرضوا وخاصة إذا عرفت أن أولئك أعالم السنة قد وقفوا على جرح الشيخني يف الشيخ حمم =  
 للكالم يف الشيخني بالنقص أو التجهيل ، فتنبه لذلك وال تتعسف وتتعنت ، وتركب طرائق أهل الزيغ واهلوى ، فقد قالوا :

 ام الفوزان يطعنأن اإلمام األلباين يطعن يف اإلمام حممد بن عبد الوهاب ، وأن اإلمام ربيعا يطعن يف اإلمام األلباين ، وأن اإلم 
 !!يف اإلمام ربيع املدخلي وهلم جرا  

فإذا أخذنا مبسالك أهل البدع واألهواء وتعسفاهتم ، فال يسلم أحدا من أئمة السنة من املتقدمني واملتأخرين من الطعن والسقوط ، 
ارهم ، ثوالصعافقة االبن البار يقتفي آ، فما وجدوا إال احللبية  ثوما قواعد أهل الكالم واملستشرقني إال خلدمة هذا الغرض اخلبي

 ويتنفس شرهم . 
اجملدد مقبل الوادعي ـ رمحه هللا ـ ، وقد  ثذه الفتنة العمياء ، واحلرب اهلوجاء خطط هلا منذ وفاة إمام السنة يف اليمن احملده( 34

أي مما ينتقد  !اعرتف هبذا هاين بن بريك وحزبه األشر ، إذ قالوا عن علماء اليمن : ) عندهم ملف من مخسة وعشرين سنة ( 
 عليهم .
 !جوري إسقاطهم ؟ذا احلزب األشر كل هذه املدة ، بل كان يعدهم يف فتنة احلجوري : علماء يريد احلكيف سكت عنهم ه  أقول :

 ذهبوا يتباكون عليهم ، وما ذاك إال إرادة اإلطاحة مبركز دماج ، ال حبا يف علماء اليمن ، وقد صرح العالمة صاحل آل الشيخ و 
 ي على دماج ما هو إال هجوما على عقيدة الناس ، ثبدماج ، بأن اهلجوم اإليراين احلو  ثيف اجتماعه مبشايخ ومدرسي دار احلدي

 ، وعلى منهج أهل السنة واجلماعة .ودينهم 
  ما إن سقط مركز دماج انتقلت فتنتهم مباشرة لإلطاحة بعلماء اليمن وباقي مراكزها ، وكانت واجهتهم األوىل هي ) معرب( .ُث

لفعل فقد أصبح انية " معرب" ، وباثقال الشيخ حممد بن عبدهللا اإلمام : ) بالنسبة للرافضة بعد سقوط دماج كنا نعلم أن املرحلة ال
 بيننا وبينهم جبل فقط ( 

ارة الفتنة والفوضى ، حىت اضطرت احلكومة اليمنية ثوأيضا أرادوا اإلطاحة مبركز الفيوش ، فدسوا يف داخله من يعمل لصاحلهم ، وإ
 برتحيل الغرباء ، فضج هاين بن بريك وحزبه للطعن يف احلكومة .

 يف مقاله ) وقفات مع كالم هاين األخري ، وبيان ما فيه من التناقضات والكذبات ( : قال األخ أبو عبد هللا عبد الباسط العدين 
 ) تباكي هاين بن بريك على الغرباء ، وما حصل هلم من الرتحيل ، واهتامه الشيخ عبد الرمحن ـ العدين ـ بأنه تآمر على الغرباء ، 

 أمرا  بعصيان ويل األمر ـ احملافظ ـ ، وهذا مسجل عليهما وبلغ عنهم األمن ..حىت وصل األمر من هاين وناصر الزيدي أن 
 ومشهور يف جمموعات الواتساب ... إن الشيخ عبد الرمحن بريء من قرار الرتحيل ، بل صرح بأن الشيخ كان سببا يف تأخري 

 ارة الفوضىثين احلمقى من إ أشار ـ احلافظ ـ إىل أن السبب احلقيقي بتعجيل الرتحيل ، هو ما قام به بعض املتهور ُثالرتحيل ، 
 ي الذريعة لدخول عدن ، ولكن القوم ـ هاين وأتباعه ـ ال يستحون ، وال يتورعون ثيف عدن باسم اجلهاد ، حىت يعطي احلو  

 عن الكذب واالفرتاء ( ا.هـ
تأمل يا أيها القارئ الكرمي ، أن قضية اليمن كلها مؤامرة اجتمع فيها الرافضة مع السرورية اإلخوانية اخلارجية  قلت ) ابن سلة ( :

 لإلطاحة مبراكز السنة يف اليمن ، وحلصد شعبها املسلم ، وإسقاط حكومتها الشرعية .
ح اإلخوان وغريهم من املخالفني كاحلصري ، ين وميد ثوهذا ال خيفى من منهج هاين بن بريك القطيب اخلارجي ، فهو ممن كان ي

 ومصطفى إمساعيل ، ورامي ضمران ، وعلي احلملي وهذا األخري من أصدقاء سلمان العودة وممن ينشر للعريفي وناصر العمر
 !وعائض القرين  

 ودخوهلا كدخوله ) برج خليفة ( .باملالهي  ثوكان ممن يتبىن مشاريع احلزبية املميعة من اجلمعيات ، والدراسة يف االختالط ، والتلو 
 وب السلفية الذي كان يدعي لبسه ، ثهذه تربية قدمية فيه وأصل منشأه ، أعمل أصوهلا ملا ركب جناسة الدميقراطية ، ونزع   
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 صفهم ، واالنقالب بعضهم على بعض وال أدل على ذلك اضطراب الصعافقة يف هذه الفتنة ، واالنقسام داخل 
 دخلي وعبيد اجلابري ـ فكلهم اجتمعت كلمتهم على التحذير أما علماء األمة  ـ ومن بينهم اإلمام ربيع امل

إال الكذب وقضية هاين بن بريك ، وهذا خبالف الصعافقة فما رأينا منهم يف هذه الفتنة من هاين بن بريك 
 [35]  الفرقة فيما بينهم .ُثوالتلون والتالعب واملراوغة 

 األهواء أهل إىل نظرت إذا وأما: )  (46 ص) (احلديث ألصحاب االنتصاريف ) السمعاين املظفر قال اإلمام أبو 
 يبدع، بل  االعتقاد يف واحدة طريقة على منهم اثنني جتد تكاد ال وأحزابا شيعا خمتلفني متفرقني رأيتهم والبدع

  جاره واجلار،  أخاه والرجل،  أباه االبن يكفر،  التكفري إىل يرتقون بل،  بعضا بعضهم
 بأهنم ذلك شىت وقلوهبم مجيعا حتسبهم كلماهتم  تتفق وملا أعمارهم تنقضي واختالف وتباغض تنازع يف أبدا تراهم 

 (  يعقلون ال قوم
،  باجلماعة مقرونة السنة أن كما  بالفرقة مقرونة والبدعة : ) (42/  1) (االستقامةقال اإلمام ابن تيمية يف ) 

 (  والفرقة البدعة أهل يقال كما  واجلماعة السنة أهل فيقال
 
 

                                                                                                                                                                                  

طعنوا يف أخبار عة فأمره مل يكن خيفى على علماء اليمن ، وهلذا أمجعوا على التحذير منه ، ولكن الصعافقة الفجرة أفراخ املمي  =    
قات ، واهتموا علماء السنة بعدم معرفتهم بفقه الواقع ، وعدم درايتهم بنوازل األمة ، فضربوا على كالم صاحل الفوزان ثال علماء اليمن

 واللحيدان والعباد والراجحي وصاحل آل الشيخ وصاحل السحيمي ووصي هللا عباس ، ومل يلتفتوا إليه ، وقدموا عليه قول
 !بريك وحزبه األشر األصاغر  هاين بن 

وهذا من إرهاصات القطبية : " عدم قناعتهم يف أحقية هيئة كبار العلماء ووصفها بأهنا ال تفقه الواقع " ، فتنبه يا أيها الشاب 
 السلفي لفتنة الصعافقة فهي تستمد مادة حياهتا من أصول السرورية القطبية .

 ذلك ما تفوه به املعتوه الطعانقرر يف جمالسهم ، وتوظف يف منهجهم ، ومن قد صارت الفرقة عند الصعافقة شعارا ت (35
 !!عبد احلميد اهلضايب يف بعض صوتياته أنه قال : ) إن هللا أرسل األنبياء بالفرقة واالفرتاق (  

 ذا السفيه  : ) أعوذ باهلل ، أعوذ باهلل ، هذا افرتاء على هللا ، قال العالمة عبيد اجلابري ـ حفظه هللا ـ يف رده على ه
 وعلى رسله (

 فاختلفوا . }كان الناس أمة واحدة {،وقال أيضا : ) أعوذ باهلل منه ، هذا كفر ، جيب أن يتوب إىل هللا منه ، أي نعم ، 
 قدسي :" فأتتهم الشياطني  ث" حدي :" وإين خلقت عبادي حنفاء ثالتوحيد هو األصل .. والشرك طارئ ، فاحلدي  

 عظيم ( ا.هـ  ثذكر هللا وأمرهتم أن يشركوا يب ما مل أنزل به عليهم سلطانا ، وحرمت عليهم ما أحللت هلم "، حديفاجتالتهم عن 
 فيها :يقة حتذيرهم من هاين بن بريك ومما جاء ثفأصل فتنة الصعافقة مبنية على الفرقة ، وقد حذر منها علماء اليمن يف و 

) ويف أيامنا هذه ظهر شخص يقال له : هاين بن بريك ، يدعو إىل الفْت ، وإىل تفرقة أهل السنة ، فننصح باالبتعاد عنه وهجره  
 وترك جمالسته وحماضراته .

 ر به وبطريقته باالبتعاد عنه ، فإن هذا الرجل يقود من معه إىل اهلاوية .ثكما ننصح ملن تأ
 وعن سائر املسلمني الفْت ما ظهر منها وما بطن ، واحلمد هلل رب العاملني . نسأل هللا أن يصرف عنا

 هـ . 1436صفر  3كان هذا بتاريخ : 
 املشايخ : حممد الوصايب ، حممد اإلمام ، عبد العزيز الربعي ، عبد الرمحن العدين ، عبد هللا الذماري ، حممد الصوملي ،

 مان الساملي ( ا.هـ ثع 
 



 

41 

 
 دقيق ،احلق  خمالفة يتعمد عاما قبوال األمة عند املقبولني األئمة من حدأل ليس أنه ليعلم العاشرة :

 يؤخذ الناس من أحد كل  أن وعلى،  الرسول اتباع وجوب على يقينيا اتفاقا متفقون فإهنم جليل، وال 
  جاء قد قول منهم لواحد وجد إذا ولكنـ  وسلم عليه هللا صلىـ  هللا رسول إال ويرتك قوله من 

 [36]. تركه يف عذر من له بد فال خبالفهاحلق 
 تصرف يف العبارة .عنه ب نقلته، (  10قاله اإلمام ابن تيمية يف رسالته ) رفع املالم عن األئمة العالم ( ) ص 

 األئمة للحق ، نذكرها بشيء من التصرف ، منها :  ذكر أسباب عدم إصابةُث
، وإذا مل يكن أن ال يكون احلق قد بلغه ، ومن مل يبلغه احلق مل يكلف أن يكون عاملا مبوجبه  السبب األول :

، فقد يوافق  من األخذ بالظاهر أو القياس أو االستصحاب قد بلغه وقد قال يف تلك القضية مبوجب االجتهاد
من أقوال السلف خمالفا لبعض  ، وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجدذلك احلق تارة ، وقد خيالفه أخرى 

 .احلق 
ه أو غريه من رجال ثحمد ثه أو حمدثبت عنده ، إما ألن حمدثقد بلغه لكنه مل ي أن يكون اخلرب  اين :ثالسبب ال

 ألنه مل يبلغه مسندا بل منقطعا .أو سيء احلفظ ، وإما  [37]، أو متهم اإلسناد جمهول عنده 
 .  ثقة اآلخر ويعتقده ضعيفا، أحدْها يعتقده ربباخل احملدث يكون أن : ثالثالسبب ال

 يكون وقد ، جارح سبب على الطالعه ضعفه، يعتقد من املصيب يكون قد ُث واسع، علم الرجال ومعرفة
 مينع عذر فيه له كان  ألنه أو جارح، غري جنسه ألن إما جارح، غري السبب ذلك أن ملعرفته اآلخر مع الصواب

  سائر من لغريهم ما مثل واالختالف اإلمجاع من ذلك يف وأحواهلم بالرجال وللعلماء واسع باب وهذا  اجلرح
                                                                 

ذرهم الشرعي يف ذلك ، فيها زيادة التوضيح للمقدمة السابقة ، وهي أن ما يقع من أهل العلم من األخطاء فلهم ع ه املقدمةذه (36
ن قلدهم يف خمالفتهم ومل يتبع الدليل ، وأصل ما هم عليه من السبيل ، ويف هذا يف ذلك اخلطأ ، فالذم يوجه إىل مفال جيوز تقليدهم 

اإلقناع مبا جاء عن أئمة الدعوة من أقوال يف االتباع ( للعالمة حممد بن هادي ـ فهو مفيد يف املقام ننصح طالب العلم بكتاب ) 
بابه ، وأيضا ننصحهم مبقدمة كتاب ) صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم ( لإلمام اجملدد األلباين فقد أجاد وأفاد يف بيان هذه 

 املسألة ، مبا يكفي ويشفي ، وهلل احلمد واملنة .
 ( يف دفاعه عن اإلمام أيب حنيفة ـ رمحه هللا ـ : ) فإذا كان هذا عذر أيب حنيفة فيما وقع منه 43من ذلك قوله يف )ص و 

 الصحيحة دون قصد ـ وهو عذر مقبول قطعا ، ألن هللا تعاىل ال يكلف نفسا إال وسعها ـ فال جيوز  ثمن املخالفة لألحادي
 ل جيب التأدب معه ، ألنه إمام من أئمة املسلمني الذين هبم حفظ هذا الدين ، الطعن فيه كما قد يفعل بعض اجلهلة ، ب

 كما أنه ال جيوز ملعظميه أن يظلوا متمسكني ووصل إلينا ما وصل من فروعه ، وأنه مأجور على كل حال أصاب أم أخطأ ، 
 ( ا.هـ ، ألهنا ليس من مذهبه  ثبأقواله املخالفة لألحادي

من قضية بنعماري املغريب ، تناقلت أخباره إىل شيخنا ربيع املدخلي ـ حفظه هللا ـ ، واضطربت األقوال فيه ،  ثومن ذلك ما حد (37
وتالعب مبلفه ، فمن كان يطعن فيه ويفسقه من مجاعته وأقرانه ، أدعى الرتاجع عن ذلك ، مع أن ال حجة هلم يف ذلك الرتاجع ، 

 أتوا بكالم مقنع يرفع اجلرح املفسر .والقرينة والدالئل تدل على كذهبم ، ومل ي
ني ، فكل عامل يقف على هذا االضطراب بنعماري إليه ، وعدهم من الكذاب ق فيمن ينقل جرائمثوشيخنا ربيع املدخلي مل يطمئن وي

 والتالعب والتلون والضجيج ال يطمئن إىل مصدره ، ويبقى على الرباءة األصلية .
هاين بن بريك تصنع األقوال ، وتؤسس األحكام ،  يةهذه القضية ، وإال فنحن نعرف أن حزبفهذا عذر شيخنا ربيع املدخلي يف 

أهنا هي احلق ، كما صنعوا هاين بن بريك وضخموا قصته ، فكم غريوا يف على وتنشرها بني األنام ، وتوصلها إىل علماء اإلسالم 
 !ماري املغريب املوضوع فما بلك مبلف بنع !قضية اليمن من األخبار ، والواقع املصنوع ؟
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 [38]. علومهم يف العلم أهل
 بت عنده لكن نسيه .ثأن يكون اخلرب قد بلغه و  السبب الرابع :

 ذهبه ته وعرفه وم، إما ألن معناه يف لغالصحيحة عدم معرفته ووقوفه على داللة اخلرب  السبب اخلامس :
 .ذهبه غري معىن عند غريه ، وهو حيمله على ما يفهمه يف لغته وم

 وإما لكون اللفظ مشرتكا ، أو جممال .
 [39]وإما ينطبع ويتقرر عنده من املقدمات ما يوجب معارضة ذلك اخلرب .

قد عذروا و السنة ، فقد جودوا أصوله ، وأعملوا أقواله ،  ذا األصل هم أهلأسعد الناس هب قلت ) ابن سلة ( :
 ، ومل يتعرضوا للطعن يف ديانتهم ، وحفظوا كرامتهم . ماجتهاداهتعلماء السنة يف 

 ومن صور ذلك :
 ية .ثيقة احلو ثإعذار الشيخ حممد بن عبد هللا اإلمام يف مسألة و  ـ 1
 .إعذار الشيخ حممد بن هادي املدخلي يف مسألة القذف لبنعماري املغريب  ـ 2
 يف تزكيتهما هلاين بن بريك ، قبل أن يتضح أمره هلما إعذار الشيخني ربيع بن هادي املدخلي ، وعبيد اجلابري  ـ 3
 وأيضا إعذارْها يف كالمهما يف الشيخ حممد بن هادي املدخلي ، والشيخ حممد اإلمام . ـ 4

 ، والنهي عن الكالم فيهما .بل ما وجد من مشايخ السنة إال التبجيل للشيخني ربيع املدخلي وعبيد اجلابري 
 !قال العالمة حممد بن هادي ملا وصله أن الشيخ ربيعا املدخلي يقول فيه ) أخس من احلدادية (  ـ

امر لعزة من أعراضنا ما استحلت ، والناس قال : ) فالشيخ ربيع والد ، وليقل يف ما شاء ، هنيئا مريئا غري داء خم
 حبمد هللا يعرفن حممد بن هادي .

 وأما الصعافقة ، فلن نسكت عنهم ، واحلمد هلل قد فضح هللا أمرهم ، وكشف سرتهم ، وعرف حاهلم ، 
 يزالون هم بأنفسهم يكشفون أنفسهم للناس ، والعقالء يتابعون ويرون أفاعيلهم ، وهلل احلمد ( ا.هـ  وال

قال العالمة حممد بن عبد هللا اإلمام : ) ال آذن ألحد أن يتكلم يف علماء أهل السنة ، أو يطعن يف أحد منهم و  ـ
لين ، وأبرأ إىل هللا عز ثل نفسه وال ميثالسم الدفاع عين واالنتصار يل ، ومن تكلم يف أحد من أهل العلم فإمنا مي

 وجل من أي طعن يف علماء أهل السنة .
 لنا فمن عرف واقعنا فعذرنا فذاك ، ومن تكلم علينا فال يسعنا إال الصرب (  وبالنسبة

 
فرضه ، ففال حيل له احلكم يف اجتهاده ، وهذا خبالف من نزل عن مرتبته  يؤجراحلاكم العامل  : ةعشر  ةاحلادي

 .أن يسأل ويتحرى احلق 
 مث فاجتهد احلاكم حكم إذا " ث، عند حدي ( 14ـ  13/  12) مسلم يف شرحه صحيح النووي قال اإلمام

 هذا أن على املسلمون أمجع : العلماء قال : ) "  أجر فله أخطأ مث فاجتهد حكم وإذا أجران فله أصاب

                                                                 

ذا الباب يف معاجلة قضية الشيخني حممد بن هادي املدخلي ، وحممد بن عبدهللا اإلمام ، وما جاء من كالم الفقهاء اعمل ه (38
 ني يف مسألة اإلكراه والقذف ، باإلنصاف وطرح االعتساف ، ستخرج بنتيجة أن احلق مع من أعذر الشيخني .ثواحملد

ت منها ما خيدم أهل ذا الباب ونفيسة ، فقد أخذ( ، فهي مهمة يف ه33ـ  9)رفع املالم عن األئمة األعالم ( )ص انظر رسالة ( 39
 ذه الفتنة ، فهي مرجع األمة يف عالج ما ينزل هبا من النوازل املدهلمة .السنة يف ه
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 فله أخطأ وإن ، بإصابته وأجر،  باجتهاده أجر : أجران فله أصاب فإن،  للحكم أهل عامل حاكم يف احلديث
 ... باجتهاده أجر

 حكمه ينفذ وال آمث هو بل،  له أجر فال حكم فإن ، احلكم له حيل فال للحكم بأهل ليس من فأما:  قالوا 
 أحكامه مجيع يف عاص فهو،  شرعي أصل عن صادرة ليست يةاتفاق إصابته ألن،  ال أم احلق وافق سواء
 السنن يف احلديث يف جاء وقد،  ذلك من يءش يف يعذر وال كلها  مردودة وهي،  ال أم الصواب وافق سواء

 احلق عرف وقاض،  اجلنة يف فهو،  به فقضى احلق عرف قاض،  النار يف واثنان اجلنة يف قاض ثالثة القضاة"
 "( النار يف فهو،  جهل على قضى وقاض،  النار يف فهو،  خبالفه فقضى

 اجتهد إذا احلاكم أجر باب "عند شرح ترمجة  (319ـ  318/  13)(  الباري فتحوقال احلافظ ابن حجر يف ) 
 بذل إذا بل،  بذلك يأُث نأ فأخطأ اجتهد إذا فتواه أو حكمه رد من يلزم ال نهأ إىل يشري: )  " أخطأ أو فأصاب

 املنذر بن قال..   اإلُث حلقه علم بغري أفىت أو فحكم أقدم لو لكن،  أجره ضوعف أصاب نإف ، أجر وسعه
 " حبديث واستدل " فال عاملا يكن مل إذا وأما فاجتهد باالجتهاد عاملا كان  إذا أخطأ إذا احلاكم يؤجر "وإمنا:

 وقال"... النار يف فهو يعلم ال وهو قضى وقاض،  النار يف فهو حق بغري قضى وقاض:" وفيه " ثالثة القضاة
 خبالف باخلطأ نعذره الذي فهو االجتهاد آللة جامعا كان  إذا اجملتهد يؤجر إمنا "   السنن معامل يف اخلطايب

  (" عليه فيخاف املتكلف
فرضه أن فهذا حكم احلاكم العامل ، أما من نزل عن مرتبته وإمامته من املستفيت وغريه  قلت ) ابن سلة ( :

 يتحرى احلق ال أن يقلد ويفرط يف معرفة احلق ، فضال أن حيكم باجلهل كما هو نص فقهاء األمة .
 جُمَْتِهًدا َكانَ   إنْ  لِْلَحرَامِ  وَاْلُمَحلِ لُ  لِْلَحاَلِل  اْلُمَحر ِمُ : )  (72ـ  71/  7) (الفتاوى جمموعقال اإلمام ابن تيمية يف ) 

َهَذا ؛ اْسَتطَاعَ  َما اَّلََّ  اتَـَّقى َوَقدْ  اأْلَْمرِ  نـَْفسِ  يف  احلَْقُّ  عََلْيهِ  َخِفيَ  َلِكنْ  الرَُّسولِ  اتِ بَاعُ  َقْصُدهُ   بَلْ  خبََطِئهِ  اَّلَُّ  يـُؤَاِخُذهُ  اَل  فـَ
 .  َربَّهُ  بِهِ  َأطَاعَ  الَِّذي اْجِتَهاِدهِ  َعَلى يُِثيبُهُ 

َهَذا الرَُّسوِل  قـَْوِل  َعنْ  َوَعَدلَ  َخَطِئهِ  َعَلى اتَـّبـََعهُ  ُثَّ  الرَُّسولُ  بِهِ  َجاءَ  ِفيَما َخطَأ   َهَذا أَنَّ  َعِلمَ  َمنْ  َوَلِكنْ   ِمنْ  َنِصيب   َلهُ  فـَ
ْركِ  َهَذا  ؛ لِلرَُّسوِل  خمَُاِلف   بَِأنَّهُ  عِْلِمهِ  َمعَ  َواْلَيدِ  بِاللِ َسانِ  َوَنَصرَهُ  َهوَاهُ  َذِلكَ  يف  اتَـَّبعَ  إنْ  ِسيََّما ال  اَّلَُّ  َذمَّهُ  الَِّذي الشِ 

َهَذا  .  َعَلْيهِ  اْلُعُقوبَةَ  َصاِحبُهُ  َيْسَتِحقُّ  ِشْرك   فـَ
َا ِخاَلِفهِ  يف  َأَحد   تـَْقِليدُ  َلهُ  جَيُوزُ  اَل  احْلَقَّ  َعَرفَ  إَذا َأنَّهُ  َعَلى اْلعَُلَماءُ  اتَـَّفقَ  َوهِلََذا  لِْلَقادِرِ  التَـّْقِليدِ  َجَوازِ  يف  تـََناَزُعوا َوِإمنَّ
َهَذا ؛ يـَعَْلُمهُ  الَِّذي احلَْق ِ  إْظَهارِ  َعنْ  عَاِجًزا َكانَ   َوِإنْ  االْسِتْدالِل  َعَلى ْساَلمِ  ِدينَ  َأنَّ  عََرفَ  َكَمنْ   يَُكونُ  فـَ  وَهُوَ  َحقي  اإلِْ
َعلَ  َفِإَذا النََّصاَرى بـَنْيَ   ... َوَغرْيِهِ  َكالنََّجاِشي ِ   َوَهُؤالءِ  َعْنهُ  َعَجزَ  مبَا يـَُؤاَخذُ  ال  ؛ احلَْق ِ  ِمنْ  َعَلْيهِ  يـَْقِدرُ  َما فـَ
ْفِصيلِ  َعَلى احْلَق ِ  َمعْرَِفةِ  َعنْ  َعاِجزًا لِْلُمْجَتِهدِ  اْلُمتَّبِعُ  َكانَ   إنْ  َوَأمَّا عَلَ  َوقَدْ  التـَّ  يِف  االْجِتَهادِ  ِمنْ  ِمثـْلُهُ  َعَليْهِ  يـَْقِدرُ  َما فـَ

ْقِليدِ  َهَذا ؛ التـَّ َلةِ  يف  َكَما  أَْخطَأَ  إنْ  يـَُؤاَخذُ  ال  فـَ  .  اْلِقبـْ
 َأْهلِ  ِمنْ  فَـَهَذا ؛ احْلَقَّ َمعَهُ  أَنَّ  ِعلْم   َغرْيِ  ِمنْ  َوِلَسانِهِ  بَِيِدهِ  َوَنَصرَهُ  َهَواهُ  مبَُجرَّدِ  نَِظريِهِ  ُدونَ  َشْخًصا قَـلَّدَ  إنْ  َوَأمَّا

 يِف  َقالَ  َكَمنْ   ، آِثًا َكانَ   ؛ خُمِْطئًا َمتْبُوُعهُ  َكانَ   َوِإنْ ،  َصاحِلًا َعَملُهُ  يَُكنْ  ملَْ  ؛ ُمِصيًبا َمْتبُوعُهُ  َكانَ   َوِإنْ .  اجْلَاِهلِيَّةِ 
أْ  َأْخطََأ َوِإنْ  َأْخطََأ فَـَقدْ  َأَصابَ  َفِإنْ  ؛ ِبَرْأِيهِ  اْلُقْرآنِ   ( . النَّارِ  ِمنْ  َمْقَعَدهُ  فَـْلَيَتبَـوَّ

  أفمعصوم له قيلمبينا مما يعرتض على املقلد : ) ...  (487/  2) (املوقعني إعالمقال اإلمام ابن القيم يف ) 
 . اخلطأ عليه جوز وإن،  أبطل بعصمته قال فإن؟،  اخلطأ عليه جيوز أم عندك هو
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،  مأجور فهو أخطأ وإن:  قال فإن ؟ ، غريه فيه وخالف فيه قلدته فيما أخطأ قد يكون أن يؤمنك فما له قيل 
 االتباع يف فرطت قد بل،  األجر مبوجب تأت مل ألنك مأجور غري وأنت،  الجتهاده مأجور هو أجل : قيل

 .مأزور إذا فأنت،  الواجب
 ؟ هذا يعقل وهل؟ ،  منه قبوله على املستفيت ويذم عليه وميدحه به أفىت ما على هللا يأجره كيف: قال فإن
 ومل جهده بذل وإن،  والوعيد الذم حلقه عليه قدرته مع احلق معرفته يف وفرط قصر هو إن املستفيت : له قيل

 ارايع متبوعه قول جعل الذي املتعصب وأما، أيضا مأجور فهو،  استطاع ما هللا واتقى به أمر فيما يقصر
 الذم إىل فهذا،  رده خالفه وما قبله منها متبوعه قول وافق فما به يزهنا الصحابة وأقوال والسنة الكتاب على

  والصواب األجر إىل منه أقرب والعقاب
 حاك وأنا،  القائل على فالعهدة،  ال أم هو صواب ىأعل أدري وال وقلدته اتبعته:  الواقع وهو قال وإن

 . ألقواله
 للحكام إن فوهللا به وأفتيتهم هللا عباد بني به حكمت عما لك السؤال عند هللا من هبذا تتخلص فهل له قيل

 عند فسيعلم عداْها من وأما،  به وأفىت به وحكم احلق عرف من إال فيه يتخلص ال للسؤال ملوقفا واملفتني
 ( ا.هـ  شيء على يكن مل أنه احلال انكشاف

 ( : 44ـ  43قال الشيخ حممد بن عمر بازمول ـ حفظه هللا ـ يف كتابه ) االختالف وما إليه ( ) ص 
 ) املسلم إما أن يكون عاميا ، وإما متبعا ، وإما جمتهدا :

 ال حيسن النظر يف الدليل ، الواجب يف حقه أن يسأل أهل العلم بالكتاب والسنة ، الذي  فاملسلم العامي :
 ذكر إن كنتم ال تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر }فاسألوا أهل الهللا ـ تبارك وتعاىل ـ :كما قال 

[ ، قوله :" بالبينات " ، أي : باحلجج والدالئل 44ـ  43{]النحل : لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
. 

تهد ، ميكنه فهم الدليل إذا تبني له مي ودون اجملالعاذي هو يف درجة من العلم والفهم فوق ال :[40]واملسلم املتبع 
، وقد ميكنه النظر يف وجه داللته وحنو ذلك ، فهذا ال جيوز له األخذ بقول أحد دون أن يعرف دليله ، وعليه أن 

 يبذل ما يستطيعه من النظر يف االختالف ، حىت يرتجح لديه شيء ، فإن مل ميكنه الرتجيح ، نزل نفسه 
                                                                 

 ذي هو أصل الرسالة .ال خيرج عن االتباع ال ـ تنبه ـحىت العامي فهو مسلم متبع  أقول ) ابن سلة ( : (40
 إمنا يريد الشيخ بازمول ـ حفظه هللا ـ هنا يقرر أن الناس أصناف ، فمنهم من يستطيع أن ينظر يف الدليل ويستنبط ، وجيتهد

 ع إىل العلماء ، االجتهاد اجلزئي ، وهؤالء درجات يف طلب العلم ، ومنهم عامة ال يستطيع النظر يف الدليل وفهمه إال بالرجو  
 " ال مشاحة يف االصطالح ".

ة ( : ) اعلم ـ رمحك هللا ـ أنه جيب علينا تعلم أربع مسائل : األوىل : ثالثقال اإلمام حممد بن عبد الوهاب ـ رمحه هللا ـ يف ) األصول ال
 العلم ، وهو معرفة هللا ، ومعرفة نبيه ، ومعرف دين اإلسالم باألدلة ( 

 اتباع لزوم على الدالة القرآنية واآليات: )  (304ـ  302/  7)( البيان أضواءاألمني الشنقيطي ـ رمحه هللا ـ يف ) قال اإلمام حممد
  به، والعمل الوحي،

 حتصى، تكاد ال وسلم، عليه هللا صلى رسوله وسنة هللا بكتاب العمل لزوم على الدالة النبوية األحاديث وكذلك حتصى، تكاد ال
 فتخصيص, به والعمل وتعلمه وتفهمه الوحي، تدبر لزوم على دالة كلها  والسنة القرآن فمنصوص،  ... هللا طاعة الرسول طاعة ألن 

 لشروط اجلامعني اجملتهدين، خلصوص إال منه شيء يصح ال: به والعمل وتفهمه الوحي تدبر أن بدعوى كلها،  النصوص تلك
  والسنة، الكتاب أدلة بل،  البتة ذلك على دليل وال, إليه الرجوع جيب دليل إىل حيتاج األصوليني، متأخري عند املعروفة االجتهاد
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 (    .كثريا  أو كان  قليال صحيحا علما منه، علم ما بكل والعمل وتعلمه وتفهمه الوحي، تدبر وجوب على دالة
 هذا على تدل ال اآلية فإن)  [, 43:النحل{ ]تـَْعَلُمونَ  ال ُكْنُتمْ   ِإنْ  الذ ِْكرِ  أَْهلَ  فَاْسأَلوا}، عند قوله تعاىل : (324/  7) وقال =   

 .سواها ما مجيع وترك واحد رجل أقوال مجيع التزام من عليه هو الذي األعمى التقليد من النوع
 .والسنة الكتاب كعلماء  هللا عند من جاء ما يعلمون الذين الوحي أهل الذكر بأهل املراد أن شك وال

 .الوحي هو الذي الذكر ذلك مبقتضى ليفتوهم الذكر أهل يسألوا أن أمروا فقد
 (  .صحته يف نزاع ال الوحي واتباع تقليدا ال للوحي اتباعا به عمله كان  له وبني به، وأعلم الوحي عن سأل ومن

 .حبال فيه التقليد جيوز ال االتباع حمل وأن والتقليد، االتباع بني الفرق معرفة، منه بد ال مما أن اعلم: )  (351/  7)وقال أيضا 
 التقليد فيه جيوز ال املسلمني، إمجاع أو وسلم، عليه هللا صلى رسوله سنة أو هللا، كتاب  من دليله ظهر حكم كل  أن ذلك وإيضاح

  حاكمة والسنة، الكتاب نصوص ألن, االجتهاد حمل يف إال تقليد وال باطل، اجتهاد فهو النص، خيالف اجتهاد كل  ألن, حبال
 .كان  من كائنا  خمالفتها منهم ألحد فليس اجملتهدين، كل  على
 .فقط االتباع إال النصوص عليه دلت فيما فليس, احلق غري يف أسوة ال إذ إمجاعا أو سنة أو كتابا  خالف فيما التقليد جيوز وال
 .املعارض من سامل سنة، أو كتاب  من نص، عليه دل فيما تقليد وال اجتهاد، وال

 ...العلم أهل من أحد معناه صحة يف ينازع يكاد ال العلم، أهل عند معروف أمر واالتباع التقليد بني والفرق
  اتباعا تسميته على الدالة واآليات, قطعي أمر فهو تقليدا ال اتباعا بالوحي العمل كون  أما: ـ هل وغفر عنه، هللا عفاـ  مقيده قال

 [.3:األعراف{ ]تَذَكَُّرونَ  َما قَِليالً  أولَياءَ  ُدونِهِ  ِمنْ  تـَتَِّبُعوا َوال رَبِ ُكمْ  ِمنْ  ِإلَْيُكمْ  أُنْزِلَ  َما اتَِّبُعوا: }تعاىل كقوله  جدا؛ كثرية
 معلومة كثرية  هذا مبثل واآليات,  [106:األنعام{ ]الُْمْشرِِكنيَ  َعنِ  َوأَْعِرضْ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإلَهَ  ال رَبِ كَ  ِمنْ  ِإلَْيكَ  ُأوِحيَ  َما اتَِّبعْ : }تعاىل وقوله

 .اآليات عليه دلت كما  االتباع هو بالوحي، فالعمل، 
 شيء يف التقليد جيوز وال الوجوه، من خيالفه اجتهاد يصح ال اآليات يف به املامور الوحي اتباع أن فيه، شك ال الذي املعلوم ومن

 .خيالفه
 الصحيحة الوحي فنصوص, للتقليد وال لالجتهاد أصال حمال ليست االتباع مواضع وأن والتقليد، االتباع بني الفرق هذا من فاتضح

 كما  كان  من كائنا  أحد كل  على فرض هلا واإلذعان اتباعها ألن, البتة معها تقليد وال اجتهاد ال املعارض من الساملة الداللة الواضحة
 .خيفي ال

 .اجتهاد حمل ليس االتباع وموضع, االجتهاد يف تشرتط إمنا األصوليون يشرتطها اليت اجملتهد شروط أن تعلم وهبذا
 .ترى كما  وخبط، خلط مواضعهما وتباين واالتباع االجتهاد تباين مع املتبع يف اجملتهد شروط فجعل

 وعلم به، والعمل حديث علم يصح وأنه, يتبعه الذي الوحي ذلك من به يعمل مبا علمه إال فيه يشرتط ال الوحي اتباع أن والتحقيق
 .هبا والعمل آية
 علم ما بكل ويعمل والسنة، الكتاب من إليه حيتاج ما يتعلم أن املكلف فيلزم, االجتهاد شروط مجيع حتصيل على ذلك يتوقف وال
 ( ا.هـ  .باخلري هلا املشهود القرون من األمة، هذه أول عليه كان  كما  ذلك، من

 نزول النوازل : ـ والناس بني عامة ، وبني من ينظر يف الدليل عند
 تتبني ال ألهنا هبا؛ تنزل النازلة عند علمائها تقليد من هلا بد ال العامة إن: )  (312/  7)( البيان أضواءقال اإلمام الشنقيطي يف ) 

 بني احلائل هو وهذا, أسفلها بنيل إال أعالها إىل منها سبيل ال درجات العلم ألن ذلك، علم إىل الفهم لعدم تصل وال احلجة موقع
 ( .أعلم وهللا, احلجة طلب وبني العامة

 رجل تقليد فيهم يكن مل باخلري، هلم املشهود الثالثة القرون أن سقوطه على األدلة أوضح ومن: )  (340ـ  339/  7) وقال أيضا
 .األعمى التقليد هذا بعينه واحد

 رسوله وسنة هللا كتاب  على شيئا يقدمون ال كلهم  كانوا  بل, القدر وال الشرع مينعه ما يرتكبوا ومل صنائعهم، وال متاجرهم تتعطل ومل
 .وسلم عليه هللا صلى
 وسنة هللا كتاب  من يتعلمون العلم، يف رتبتهم دون قوم فيهم وكان, هبما ويفتون والسنة بالكتاب يعلمون جمتهدون علماء فيهم وكان

 .مقلدون ال متبعون وهم أنفسهم، يف به للعمل حيتاجون ما رسوله
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 .لعلم ايف هذه املسألة منزلة العامي ، وسأل أهل 
 ق يف علمه ودينه ، ويتبع قوله يف فتياه اليت استفتاه فيها ، وال جيعل دينه ثأن يسأل من يوعلى املسلم 

 ر من عامل ، طلبا ملا يهواه ويشتهه .ثعرضة للهوى والشهوة ، فيسأل أك
 ئل االجتهاد اليت مل يرد فيها نص جلي أو إمجاع وعلى كل حال ، فإن ما خيتلف فيه العلماء من مسا

 أو قياس صحيح :
 ـ إذا كان أمرا يرتافع فيه إىل احلاكم فاحلكم بالنسبة له ما يقضي به احلاكم .

 ر ثـ وإن كان مما ال يرتافع فيه إىل احلكام ، وكان من مسائل االجتهاد ، فهذا يكون النظر يف العلماء أيهم أك
قة عنده يف حاله وعلمه ، فيستفتيه ويأخذ بقوله ، فإن مل ميكنه الرتجيح بني عاملني أو بني قولني ، استفىت قلبه ، ث

 وسالمة القلب من اهلوى والشهوة ، وهللا أعلم ( ، بشرط االتباع 
 . املميعة احللبية، و املأربية ، و وقبلهم احلدادية أتباع فاحل احلريب ، هذا األصل مما أخل به الصعافقة  : قلت

 
 ، تارة بقوهلم :"ال نقلد " ،  اإلتباعهلدم أصل قد بنوا القصور والعاليل  : من املأربية واحللبية ـ املميعة1

 الطعن ملفصل، أو ، وتارة باخرتاع منهج املوازنات ، أو منهج محل اجململ على اوتارة قوهلم :"نصحح وال هندم "
 وقول املأريب :"هذه دعوة ليس ألحد عليها وصاية ، ، ، أو املنهج الواسع األفيح  قات والبطانةثيف أخبار ال

 ،اجلزائري :"التأليف ال اهلجران "وليس عندنا أب روحي ، وال آية من اآليات " ، وقول بن حنفية العابدين 
 !مد فركوس :"لسنا عبيدا لعبيد " وقول حم 

 ورد الرباهني الساطعة ،  وأهلها وأهل األهواء حلماية البدعهذه كلها قواعد صنعت يف مصانع املشغبة ، 
 ) نريد أصوال ، نريد قواعد نسري عليها ، ما حيكم املأريب بقوله :  ، وهي اليت أشار إليهاواحلجج الواضحة 

 [41] (الدعوة إال القواعد واألصول 
، فمن استسلم ، بل املستشرقني رية هلدم السنة وأصوهلا ثفهذه األصول والقواعد هي عني قواعد املليبارية والكو 

ألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، والرد على اسيعطل شعرية ، هلذه القواعد الضالة ، وما تدعو إليه من النذالة 
، والرأي املذموم ، وهذا  ، ويفتح باب االبتداع على مصراعيه ، ويعذر كل خمالف، وحيتج بكل خالف املخالف 

 .وإنكاره ذ باحلق وحتري ذلك ، وطرح الباطل وذمه خبالف ما قرره أئمة السنة من األخ
( : ) االختالف ليس حبجة عند أحد علمته 2/299قال اإلمام ابن عبد الرب يف ) جامع بيان العلم وفضله ( ) 

 ا.هـمن فقهاء األمة ، إال من ال بصر له ، وال معرفة عنده ، وال حجة يف قوله ( 

                                                                                                                                                                                  

 يسألونه وتارة العلماء من شاءوا من النوازل من نزل فيما يستفتون وكانوا, التعلم على هلا قدرة ال العوام هي أخرى، طائفة وفيهم =  
 .به أفتاهم فيما الدليل عن

  من غريه عنها سألوا أخرى، نازلة هبم نزلت فإذا, يستفتوه الذي العامل ذلك بنفس يتقيدوا ومل يسألون وال بفتواه يكتفون وتارة
  متاجر، وال صنائع تعطيل يلزمه وال وتابعوهم، والتابعون الصحابة عليه مضت الذي هذا يف إشكال وال, شاءوا إن العلماء

 ( ا.هـ .قدر وال شرع مينعه وال
ذا الذي انتقده عليه علماء اليمن ، ومنهم العالمة حممد بن عبد الوهاب الوصايب ـ رمحه هللا ـ ، والعالمة حممد بن عبد هللا ه (41

 ( 59اإلمام وغريهم ، انظر رسالة ) وجوب االرتباط بعلماء األمة خصوصا عند الفْت املدهلمة ( ) ص 
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 الن ِزَاعِ  َمَسائِلِ  يِف  أََحد   بَِقْولِ  حَيَْتجَّ  أَنْ  ألََحدِ  َوَلْيسَ : )  (202/  26) (الفتاوى جمموعقال اإلمام ابن تيمية يف ) 
َا مْجَاعُ  النَّصُّ  احلُْجَّةُ  َوِإمنَّ َماتُهُ  تـَُقرَّرُ  َذِلكَ  ِمنْ  ُمْستـَْنَبط   َوَدلِيل   ، وَاإلِْ َوالِ  اَل  الشَّْرِعيَّةِ  بِاأْلَِدلَّةِ  ُمَقدِ   ؛ اْلعَُلَماءِ  بـَْعضِ  بَِأقـْ
َوالَ  َفِإنَّ   ا.هـ ( . الشَّْرِعيَّةِ  اأْلَِدلَّةِ  َعَلى هِبَا حُيَْتجُّ  ال  الشَّْرِعيَّةِ  بِاأْلَِدلَّةِ  هَلَا حُيَْتجُّ  اْلعَُلَماءِ  أَقـْ

َ  َقدْ  َوَرُسوَلهُ  اَّلََّ  َوَأنَّ : ) ...  (171ـ 169/  2) (التحليل إبطال على الدليل إقامةوقال يف )   ِدينـَهُمْ  لِلنَّاسِ  بـَنيَّ
ميَانِ  اْلعِْلمِ  إىَل  أَقـَْربُ  ُهوَ  ْ  ملَْ  اَّلََّ  إنَّ  يـَُقولُ  ممَّنْ  احلَْقُّ  ُهوَ  الَِّذي وَاإلِْ  اأْلَْعَمالِ  ِمنْ  هَلُمْ  حَيُْدثُ  َما أَْكثَرِ  ُحْكمَ  لِلنَّاسِ  يـُبـَنيِ 
 النَّبَِويَّةِ  بِاآْلثَارِ  اْلِعْلمِ  َضْعفُ  ُكلِ هِ   َهَذا َسَببَ  أَنَّ  َرْيبَ  َواَل .  اْلُمتـََعاِرَضةِ  وَاآْلرَاءِ  اْلُمتـََقابَِلةِ  الظُّنُونِ  إىَل  ِفيَها وَكََّلُهمْ  بَلْ , 

 َلَكانُوا َقاِطع   ِبِضْرس   عََلْيهِ  َعضُّوا َقدْ  وََكانُوا,  رَاِسخ   ِعْلم   بَِذِلكَ  وَأَْمثَالِهِ  اْلَمَعايل  ألَيب  َكانَ   فـََلوْ  َوِإالَّ  , السََّلِفيَّةِ  َواآْلثَارِ 
 اْلُمْحَدثِ  اْلَكاَلمِ  َأْهلُ  اتَـَّبعَ  َوَلِكنْ ,  االْجِتَهادِ  ألَْسبَابِ  االْسِتْعَدادِ  ِمنْ  ِفيِهمْ  َكانَ   لَِما اْلُمْسِلِمنيَ  بَِأئِمَّةِ  ُمْلَحِقنيَ 
 َكانَ   َوِإنْ ,  لَِذِلكَ  ُمْسَتِحقًّا اَّلَُّ  َجَعَلهُ  َحْيثُ  إىَل  َصاِحَبهُ  يـَنـُْقضُ  الَِّذي,  اأْلَنـُْفسُ  تـَْهَوى َوَما لِلظَّن ِ  ِعيِف الضَّ َوالرَّْأيِ 

َلْيسَ ,  ِلَغرْيِهِ  َلْيسَ  َما الطَّرِيَقةِ  تِْلكَ  يف  االْجِتَهادِ  ِمنْ  َلهُ   َجاءَ  َكَما;   َوالسََّدادِ  بِاهْلَُدى َوَلِكنْ  االْجِتَهادِ  ِبَكثـْرَةِ  اْلَفْضلُ  فـَ
:  اخْلََوارِجِ  يف  َوَسلَّمَ  عََلْيهِ  اَّلَُّ  َصلَّى النَّيبُّ  َقالَ }  َوَقدْ {  بـُْعًدا اَّلَِّ  ِمنْ  اْزَدادَ  إالَّ  اْجِتَهاًدا ُمْبَتدِع   اْزَدادَ  َما: }  اأْلَثَرِ  يف 

 َحَناِجَرهُمْ  جيَُاوِزُ  اَل  اْلقُْرآنَ  يـَْقرَءُونَ ,  قِرَاَءهتِِمْ  َمعَ  َوِقرَاَءتَهُ ,  ِصيَاِمِهمْ  َمعَ  َوِصيَاَمهُ ,  َصاَلهِتِمْ  َمعَ  َصاَلتَهُ  أََحدُُكمْ  حَيِْقرُ 
َلةِ اْلقِ  َأْهلِ  ِمنْ  اْلِبدَعِ  ألَْهلِ  َويُوَجدُ { .  الرَِّميَّةِ  ِمنْ  السَّْهمُ  مَيْرُقُ  َكَما  اإلِْْساَلمِ  ِمنْ  مَيْرُُقونَ ,   َواْلَقَدرِيَّةِ  الرَّاِفَضةِ  ِمنْ  لَِكِثري   بـْ

 اْلِكتَابِ  َأْهلِ  ِمنْ  ِلَكِثري   وََكَذِلكَ ,  َواْلَعَملِ  اْلِعْلمِ  يف  السُّنَّةِ  ألَْهلِ  يُوَجدُ  ال  َما االْجِتَهادِ  ِمنْ  َوَغريِِْهمْ  َواجلَْْهِميَّةِ 
َا َلِكنْ ,  َواْلُمْشرِِكنيَ  لُوَُكمْ : }  تـَعَاىَل  قـَْوله يف  ِعَياض   بْنُ  اْلُفَضْيلُ  َقالَ  َكَما  َذِلكَ  ِمنْ  احلََْسنُ  يـُرَادُ  إمنَّ  أَْحَسنُ  َأيُُّكمْ  لَِيبـْ

َقالَ  ؟ َوأَْصَوبُهُ  أَْخَلُصهُ  َما َعِلي    أَبَا يَا:  َلهُ  َفِقيلَ ,  َوأَْصَوبُهُ  أَْخَلُصهُ :  َقالَ {  َعَماًل   وملَْ  َخاِلًصا َكانَ   إذَا اْلَعَملَ  إنَّ :  فـَ
 َِّلَِّ  يَُكونَ  َأنْ  َواخْلَاِلصُ ,  َصوَابًا َخاِلًصا يَُكونَ  َحىتَّ  يـُْقَبلْ  ملَْ  َخاِلًصا َيُكنْ  وملَْ  َصوَابًا َكانَ   َوِإَذا,  يـُْقَبلْ  ملَْ  َصوَابًا َيُكنْ 

َوابُ ,  نَّةِ  َعَلى َيُكونَ  َأنْ  َوالصَّ  ا.هـ( . السُّ
 ( : ) زنديق حيتج باخلالف : 86مان يف كتابه ) دراسة نقدية لقاعدة املعذرة والتعاون ( ) ص ثقال محد الع

 وابن الرواندي هذا ، كان إذا جادل يف حكم السماع ، احتج على خالفيه بوقوع اخلالف يف هذه املسألة .
السلمي يف مسألة السماع " :" ذكر أبو عبد الرمخن 11/570قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى "

 ا.هـعن ابن الرواندي أنه قال : إنه اختلف الفقهاء يف السماع ، فأباحه قوم وكرهه قوم ، وأنا أوجبه وآمر به "( 
( : ) إذا كانت حجج السنة بينة فاملخالف هلا ال يكون 1/44وقال اإلمام عبد الرمحن املعلمي يف ) التنكيل ( ) 

 ا.هـمعرضا عن حجج احلق (  إال معاند أو متبعا للهوى
ـ أن اجملتهد فرضه االجتهاد والنظر ،  1( : ) 58قال الشيخ حممد بازمول يف كتابه ) االختالف وما إليه ( ) ص 

فإذا ترجح عنده قول ، كان ما خالفه مرجوحا عنده ، فهو ينكر هذا القول املرجوح ، ويبني ضعفه برفق وحكمة ، 
 ضا يفعل معه ، وهذا هو التناصح يف الدين بني طلبة العلم .يوالنظر ، وكذا خمالفه أ ثداعيا خمالفه إىل البح

ر عليه ، وهذا ـ أن العلماء متفقون على أن ما خالف النص الظاهر ، الذي ال معارض له ، ال عربة به ، وينك 2
ذا تبني النص ، فال اجتهاد ، تهاد مع النص " ، فاالجتهاد إمنا يعمل به عند عدم النص ، فإمعىن قوهلم :"ال اج

 إال يف إبطال ما خالفه .
، فإذا جاءته مسألة مل أن مراعاة اخلالف واخلروج منه من األمور اليت يستحب للمجتهد أن ينتبه إليها ، ـ  3

أو أمكنه الرتجيح ، واستطاع أن يراعي اخلالف وخيرج منه ، فإنه يستحب له تنبيه ميكنه من الرتجيح فيها ، 
 .الف إىل ذلك ودعوته إليه برفق ولني ، من باب التناصح يف الدين املخ
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" يف كالم له حول هذه املسألة :" ... لكن أن ندبه ـ يعين : ندب املخالف 2/23يف "شرح مسلم" " قال النووي
له ـ على وجهة النصيحة إىل اخلروج من اخلالف ، فهو حسن حمبوب مندوب إىل فعله برفق ،فإن العلماء متفقون 

 ا.هـ الف آخر "(على اخلروج من اخلالف إذا مل يلزم منه إخالل بسنة أو وقع يف خ ثعلى احل
تقرير الشيخ حممد بازمول ، فهو ماتع نافع ، وهو يتكلم عن اخلالف يف املسائل االجتهادية  قلت ) ابن سلة ( :

واخلروج عنها ، ومنازعتها ، ، فما بالك لو قررنا أصله عند كالمنا يف العقائد املضبوطة اليت ال جيوز اخلالف فيها 
على هجر أهل  واإلمجاعاألمة وعدم الفرقة ، وتوقري الصحابة ،  واجتماع،  ، اليت هي من جنس عقائد اإلمامة

، وتوقري علماء السنة ، وكل هذا مما خالف أصله احلدادية واحللبية وأفراخهم الصعافقة ،  البدع وعدم األخذ عنهم 
 كما هو يف بابه .
( : ) أما ما ال يسوغ فيه اخلالف فهو ما كان 16ه ) األصول الستة ( ) ص حيمني يف شر ثقال اإلمام ابن ع

والتابعون ، كمسائل العقائد اليت ضل فيها من ضل من الناس ، ومل حيصل فيها خمالفا ملا كان عليه الصحابة 
 انتشر بعدهم اخلالف إال بعد القرون املفضلة ... فالقرون املفضلة انقرضت ، ومل يوجد فيها هذا اخلالف الذي 

 ا.هـ ، فمن خالف ما كان عليه الصحابة والتابعون فإنه عليه ، وال يقبل خالفه .( يف العقائد 
 
فاحل احلريب : وعلى منواله يسري الصعافقة ، تباع فاحل احلريب وغريهم من احلدادية من أـ غالة التجريح  2

أنه اخرتع أصل ، وهو إخراج التبديع عن أصول أئمة اجلرح والتعديل ، وبىن على : يقول عنه اإلمام ربيع املدخلي 
ذلك التفريق بني الرواية والتبديع ، فجره هذا التأصيل إىل القول بوجوب تقليد العلماء ، وعدم سؤاهلم عن احلجة 

 [42]من طالب العلم األذكياء وممن تقدم هبم العهد يف الطلب والتحصيل  ، ولو كان املتبع
ـ  ( : ) ثقال ـ حفظه هللاـ  يف ) نصيحة أخوية إىل األخ الشيخ فاحل احلريب ـ ال  عدم إىل احلسن أيب دعوة نعمانية

 باألدلة املقرونة وفتاواهم أقواهلم وإسقاط العلماء إسقاط هبا أراد باطال، هبا أراد حق كلمة  هي إمنا العلماء تقليد
 األصول على احلسن أيب جنابة" مقايل يف التقليد بعدم وتعلقه قصده فساد هلل واحلمد أنا بينت وقد والرباهني،

 ".السلفية
 .منه أشد بباطل باطل رد يكون أن يتجاوز ال فيها املبالغ الطريقة وهبذه األسلوب، هبذا عليه ردك ولكن
 عليه هللا صلى حممد واتباع األنبياء اتباع الناس على أوجب هللا أن والسنة بالكتاب متمسك وكل تعلم أنت أخي

 انزل ما اتبعوا}: تعاىل قوله منها والسنة، القرآن من كثرية  نصوص يف وسنة كتاب  من به جاء ما واتباع وسلم،
 تتبعوا وال فاتبعوه مستقيماً  صراطي هذا وأن} : سبحانه وقال، {  أولياء دونه من تتبعوا وال ربكم من إليكم
 : تعاىل وقال{ ،  سبيله عن بكم فتفرق السبل

 .وحترمه التقليد تبطل كلها  النصوص فهذه{ ،  مجيعاً  هللا حببل واعتصموا} 
 ال آباؤهم كان  أولو آباءنا عليه ألفينا ما نتبع بل قالوا هللا أنزل ما اتبعوا هلم قيل وإذا} : املقلدين ذم يف تعاىل وقال

 إنا مرتفوها قال إال نذير من قرية يف قبلك من أرسلنا ما وكذلك} : تعاىل وقال{،  يهتدون وال شيئاً  يعقلون
 .{  مهتدون آثارهم على وإنا امة على آباءنا وجدنا

                                                                 

 ملدخلي ) مناقشة فاحل يف قضية التقليد ( للشيخ ربيع ا (42
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 نصوص يفهم أن يستطيع من على التقليد حترمي على ونظائرها اآليات هبذه واإلسالم السنة أئمة استدل وقد
 إدراك عن للعاجر جيوز إمنا التقليد أن وقرروا،  اإلتباع أهل من أو االجتهاد أهل من كان  سواء والسنة الكتاب

 ...  أكلها للمضطر جيوز وإمنا حرام أصلها كامليتة  التقليد وأن والسنة الكتاب من احلق
 الشرك أصول من أصل هو الذي التقليد هبدم وجاءت ومقتضياته بالتوحيد إال جاءت ما الرسل رساالت إن أخي

 .القرآن ذلك على دل كما  الضالل، أمم يف
 النصوص أقواهلم خالفت فإذا والسنة، الكتاب نصوص إىل أقواهلم استندت إذا إال يتبعون ما ديننا يف والعلماء

 رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ قال كما  والعلماء،  اتباعهم أحداً  يلزم ال األدلة فقدت وإذا وردها، خمالفتها وجب
 ".هبم حيتج وال هلم حيتج:" هللا

 من غريهم مينع ال ذلك ولكن األفذاذ العلماء إال فيها الفتاوى وإصدار ملواجهتها ينهض ال العظيمة النوازل نعم
 ... فتاواهم يف منها وانطلقوا إليها استندوا اليت وبراهينهم حججهم يعرفوا أن العلم طالب

 والصحابة والسنة الكتاب حث ونسي اجملتهدين إال يستثن ومل التقليد إىل الناس دعوة على فاحل الشيخ ركز لقد
 الكتاب اتباع يف هي إمنا والفْت الضالل من العصمة وأن والسنة الكتاب واتباع احلق اتباع على الناس اهلدى وأئمة

 (  . التقليد يف ال والسنة
سلفهم يف ذلك ، و السنة وتبديعهم  أهلهو إسقاط حل احلريب ومن اتبعه منهج فا هدف قلت ) ابن سلة ( :

يف خمالفة  بتدع فهو مبتدع " ، وأرادوا بـ"املبتدع " ، هو كل من وقعامل:" من مل يبدع عوا أصل اخرت احلدادية الذين 
 .قات ثواحلفاظ ال ثكان من أئمة السنة واحلديلو  
، وهذا الذي !ملا سلم منها أحدا من السلف الصاحل ، حىت الصحابة  ، فلو استسلمنا لقاعدهتم الفاجرة هذه 

على تنفيذ هذه املشروع وسوق حرهبم ألهل السنة قائمة ،  قواعدهمكل ، فيريده خمطط الرافضة واملستشرقني 
يع وتكفري  ، وتبد، لتكفري اجملتمعات املسلمة قاعدة :" عدم العذر باجلهل " ، ، وأضفوا مع قاعدهتم هذه  ثاخلبي

اليت نص عليها ، ولتعطيل وإلغاء ضوابط التكفري والتبديع  كل من وقع يف بدعة أو مكفر عن جهل أو إكراه
 [43]. علماء اإلسالم 

                                                                 

ذه املسألة من أهم املسائل اليت أخل هبا احلدادية والصعافقة وفارقوا فيها أهل السنة واجلماعة ، ومل يراعوا فيها اإلعذار باجلهل ه (43
 واإلكراه ، ومقاالت شيخنا القدوة ربيع املدخلي يف رده على احلدادية كلها يف تقرير هذا األصل ، وبيان خمالفة احلدادية له  .

( : ) فإن نصوص الوعيد ، اليت يف الكتاب والسنة ، ونصوص األئمة 10/372ل اإلمام ابن تيمية يف ) جمموع الفتاوى ( )قا
 بوت موجبها يف حق املعني ، إال إذا وجدت الشروط وانتفت املوانع ( ا.هـثبالتكفري والتفسيق وحنو ذلك ال يستلزم 

 سألة اإلعذار باإلكراه واجلهل ملتقرير علماء السنة 
 به، يؤاخذ ومل اإلكراه عند الشريعة أصل وهو به بالكفر وجل عز هللا مسح ملا: )   (181/  10) هتفسري قال العالمة القرطيب يف ـ 

 النيب عن املشهور األثر جاء وبه حكم؛ عليه يرتتب ومل به يؤاخذ مل عليها اإلكراه وقع فإذا كلها،  الشريعة فروع عليه العلماء محل
 ... (  " عليه استكرهوا وما والنسيان اخلطأ أميت عن رفع: "وسلم عليه هللا صلى

 كفر  إن عليه إُث ال أنه القتل، نفسه على خشي حىت الكفر على أكره من أن على العلم أهل أمجع: )  (182/  10) وقال أيضا
 احلسن بن حممد غري والشافعي؛ والكوفيني مالك قول هذا الكفر؛ حبكم عليه حيكم وال زوجته منه تبني وال باإلميان، مطمئن وقلبه
 مات، إن عليه يصلى وال امرأته منه وتبني اإلسالم، على تعاىل هللا وبني بينه وفيما الظاهر، يف مرتدا كان  الشرك أظهر إذا: قال فإنه
 . مسلما مات إن أباه يرث وال
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ُقوا َأنْ  ِإالَّ : }وقال. اآلية{ أُْكرِهَ  َمنْ  ِإالَّ : }تعاىل هللا قال والسنة، الكتاب يرده قول وهذا =    ُهمْ  تـَتـَّ [ 28: عمران آل{ ]تـَُقاةً  ِمنـْ
: وقال. اآلية[ 97: النساء{ ]األَْرضِ  يِف  ُمْسَتْضَعِفنيَ  ُكنَّا  قَاُلوا ُكْنُتمْ   ِفيمَ  قَاُلوا أَنـُْفِسِهمْ  ظَالِِمي الَْمالِئَكةُ  تـََوفَّاُهمُ  الَِّذينَ  ِإنَّ : }وقال

 به، هللا أمر ما ترك من ميتنعون الذين املستضعفني هللا فعذر. اآلية[ 98: النساء{ ]َواْلِولَْدانِ  َوالنِ َساءِ  الر َِجالِ  ِمنَ  الُْمْسَتْضَعِفنيَ  ِإالَّ }
 (    .البخاري قاله به؛ أمر ما فعل من ممتنع غري مستضعفا إال يكون ال واملكره

 السلطان أكرهه وإن حد، السلطان غري أكرهه إن: حنيفة أبو وقال: )  (183/  10) إىل أن قال يف مسألة اإلكراه على الزىن 
 ...  حيد أن فالقياس

 .( السلطان وغري ذلك يف السلطان بني فرق وال عليه، حد ال: املنذر ابن قال 
 ( ا.هـ.إكراه مالك عند وغريه السلطان وإكراه: )  (190/  10) وقال أيضا

ذاكرا تعريف الرخصة وما دخل فيها من األعمال مما  (10 ص) ( اإلسالمية الشريعة مساحةقال العالمة ربيع املدخلي يف رسالته )  ـ
 لعذر   سهولة   إىل صعوبة   من ُغريِ َ  الذي الشرعي احلكم هي": أجودها ومن تعاريف هلا االصطالح ويفرخص أمرها يف الشرع: ) 

 "، انظر " مذكرة أصول الفقه " .األصلي احلكم سبب قيام مع ذلك اقتضى
 ُمطَْمِئني  َوقـَْلُبهُ  أُْكرِهَ  َمنْ  ِإالَّ  } :تعاىل هللا وأنزل - عنه هللا رضي -عمار فعل كما،   عليها اإلكراه عند الكفر بكلمة بالتلفظ هلا وُمثِ لَ 

 [ (106:النحل{ ] بِاإِلميَانِ 
 بـَْعدِ  ِمنْ  بِاَّلَِّ  َكَفرَ   َمنْ  } :تعاىل هللا قال اإلكراه حال يف الكفر كلمة  يقول أن للمؤمن هللا رخص ولقد( : ) 13ـ  11وقال ) ص 

 [106:النحل{ ] َعِظيم   َعَذاب   َوهَلُمْ  اَّلَِّ  ِمنَ  َغَضب   فـََعَلْيِهمْ  َصْدراً  بِاْلُكْفرِ  َشرَحَ  َمنْ  َوَلِكنْ  بِاإِلميَانِ  ُمطَْمِئني  َوقـَْلُبهُ  أُْكرِهَ  َمنْ  ِإالَّ  ِإميَانِهِ 
 كفر  ممَّن استثناء فهو" ،  بِاإِلميَانِ  ُمطَْمِئني  َوقـَْلُبهُ  أُْكرِهَ  َمنْ  ِإالَّ  ":قوله وأما: الكرمية اآلية هذه تفسري يف -هللا رمحه-كثري  ابن احلافظ قال

 . اهـ " ورسوله باهلل باإلميان ُمطمئن   وهو يقول ما َيْأَب  وقلبه،  وأذى ضرب من ناله ملا ُمكرَهاً  بلفظه املشركني ووافق بلسانه
 ." 605/ 2" "العظيم القرآن تفسري" ، بسببها نزلت اآلية أن وذكر املشهورة -عنه هللا رضي- عمار قصة ذكر ُث
 وثالثهما أخوْها فكذلك والنسيان اإلكراه يف النصوص مبقتضى العمل على األمة أمجعت وقد": -هللا رمحه-الوزير ابن العالمة وقال 

 شدة قدر على تكون إمنا والرخصة أشد به والبلوى والسنة الكتاب يف وشواهد ذكراً  منهما أكثر هو بل تعاىل هللا شاء إن اخلطأ وهو
 " .439"ص  " اخللق على احلق إيثار " ،"البلوى

 والبُدَّ  باإلميان مطمئناً  قلبه يكون أن البُدَّ  لكن الكفر كلمة  بلسانه يقول أن الكفر على أكره ملن رخصة الكرمية اآلية يف أن واحلاصل
 .وأهله الكفر يُبغضَ  أن

 .بالكفر صدره شرح وقد إال ذلك يفعل ال ألنه باهلل كافراً   لكان خمتاراً  بلسانه قاهلا ولو
كرَه املستضعف املؤمن أن والشاهد

ُ
 والكافرين للكفر والبغض العداوة وإظهار التوحيد إظهار وهو أالَ  عظيم   أصل   عنه يسقط امل

 رَبَـَّنا }:فنقول ندعوه أن علمنا الذي العاملني رب ِ  من رمحة ذلك كل  للكفر، مبغضاً  يكون وأن باإلميان مطمئناً  قلُبه يكون أن ويكفيه
َنا حَتِْملْ  َوال ْلَنا َوال رَبَـَّنا قـَْبِلَنا ِمنْ  الَِّذينَ  َعَلى مَحَْلَتهُ  َكَما  ِإْصراً  َعَليـْ  فَاْنُصرْنَا َموالنَا أَْنتَ  َواْرمَحَْنا لََنا َواْغِفرْ  َعنَّا َواْعفُ  بِهِ  لََنا طَاقَةَ  ال َما حُتَمِ 

 [ ( ا.هـ286:البقرة{] اْلَكاِفرِينَ  الَْقْومِ  َعَلى
 يكون ما والشرك الكفر من عمل ولو ، األمة هذه من واملخطئ فاجلاهل).. :  ( شرحه ) يف العريب   ابن بكر أبو القاضي قالو 

 ، مثله على يلتبس ما واضحاً  بياناً  ، تاركها يكفر الذي ، احلجة له تتبني حىت ، واخلطأ باجلهل يعذر فإنه ، كافراً   أو مشركاً 
(  وتأمل نظر غري من املسلمني من كل  يعرفه ، قطعياً  جلياً  إمجاعاً  عليه أمجعوا مما اإلسالم دين من بالضرورة معلوم هو ما وينكر 

 ( التأويل حماسنانظر ) 
مسألة اإلكراه هي رخصة جممع عليها حمكمة ، سواء كان اإلكراه من السلطان أو غريه ، ولكن الصعافقة  قلت ) ابن سلة ( :

 فاضل .احلدادية عطلت نصوصها ، كما عطل سلفهم نصوص الشفاعة ، والعذر باجلهل ، لضرب الدعوة ومشاخيها األ
( : ) معرفة قدر العلماء ومكانتهم : فالعلماء هلم 19ـ  18قال العالمة صاحل الفوزان يف ) ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفري( ) ص 

مكانتهم وقدرهم ، ولذلك فإن ظاهرة التبديع إمنا جاءت على لسان بعض اجلهال ، أو املبتدئني يف طلب العلم ، ألهنم يعتربون 
 قلد مبتدعا بل أظهروا هذه املقالة .املتأول وامل
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إذ تشحن مركبة ضالهلم ببدعة جديدة يتفوه هبا فاحل احلريب :" عدم اشرتاط بيان أسباب اجلرح " ومل يكتفوا بذلك 
 ، وجره هذا الضالل إىل الدعوة ولو كان اجملرح من أفاضل أهل السنة ، بل من علمائها يف إقليمه وقطره 

 إىل التقليد األعمى املذموم ، بل أوجبه .
وواجهه : أن بعض ويشفي ، وأجاد وأفاد ، وقال له ، فقد رد عليه شيخنا ربيع بن هادي املدخلي مبا يكفي 

وهذا مما  يفهمها حىت العامة فما بالك طلبة العلم ،قد خمالفات املخالفني إذا ذكرت أسباب جرحهم فيها هذه 
من كان يعرف بالسنة ويدعي التمسك هبا ، فهذا مما يشرتط يف  يدعو وحيفز إىل بيان أسباب اجلرح ، وخاصة يف

 .حقه بيان أسباب جرحه 
 فضالً  للعوام واضحة املأريب أخطاء أن معيف ) أصول فاحل احلريب اخلطرية ومآالهتا ( : ) الشيخ ربيع املدخلي قال 
 . العلم طالب عن

 أراذل إهنم: علماؤهم فيهم مبا اليمن يف السنة أهل يف قوله ومنها غثاء، هم من الصحابة يف أن أخطائه ومن
 [44].احلمري لرعية يصلحون ال: فيهم وقوله وأقزام،

                                                                                                                                                                                  

وصار بعضهم يبدع بعضا ، فتعادوا ، وتدابروا ، ومل يقتصر األمر على ذلك فيما بينهم ، بل تناولوا العلماء السابقني فنجد  =   
 هؤالء اجلهال يقولون : ابن حجر مبتدع ، النووي مبتدع ، أبو حنيفة مبتدع ، وغريهم من كبار األئمة .

من أجل أخطاء يف االجتهاد ، ال يقتضي أن نبدعهم ، ألهنا أخطاء جزئية ، وهؤالء العلماء هلم فضل يف اإلسالم وإمامة وذلك 
ري من األشياء النافعة ، فمؤلفاهتم وكتبهم ينتفع هبا املسلمون يف فهم كتاب هللا وسنة ثومكانة ، وقد قدموا لإلسالم واملسلمني الك

 . رسوله صلى هللا عليه وسلم
ولو قدر أن يف كالم بعضهم شيئا من اخلأ ، فما هلم من مكانة وفضل وعلم يف اإلسالم ، وخدمة السنة النبوية تغطي هذه اجلزئية 

 ذين جاءو من :}والالصغرية ، فيجب أن نعرف قدر علمائنا ـ سلفا وخلفا ـ وأن نرتحم عليهم ، وأن ندعو هلم كما قال تعاىل 
 [ .10]احلشر : {بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان 

 رات وينشروهنا ، وهذه هي البدعة ( ا.هـ ثرات أما غريهم فيتبعون العيوب والعثوهذه صفة أهل إلميان ، ألهنم ال يتلمسون العيوب والع
ذه احلملة املسعورة واحلرب الشرسة على علماء اليمن ، اليت ال يزال يدس من يوقد نارها ، ويدفع شرارها ، قد محل رايتها وه (44

 اآلن الصعافقة أتباع هاين بن بريك ، على رأسهم علي احلذيفي العدين ، وعرفات احملمدي ، وحممد بن غالب العمري ، 
 وابن صلفيق الظفريي ، وغريهم .

احلذيفي عن الشيخ عبد الرمحن العدين ـ رمحه هللا ـ : ) أنه صاحب دنيا ، كذاب ، أنه جاهل باملنهج السلفي ، فيه خسة ،  ـ فقال
 مفتون ، مغفل ..( 

 ـ وقال هاين بن بريك عن الشيخ عبد العزيز الربعي : ) السفيه ، املخذول ، صاحب حيل ومكر ، مفلس من علم الفتوى ( 
 يضا عن علماء اليمن : ) خمذلة ، عندهم مداهنة يف دين هللا ، يريدون منا االنبطاح واالنسداح ( ـ وقال ابن بريك أ

 ـ وقال ابن صلفيق عنهم : ) هم كالعبيد لإلمام الذي هو عبد خملص لغفاش .
 والذماري من الكبار عندهم ، وهو جاهل خمبط ( 

 هللا ـ : ) دجال من الدجاجلة ، يف احللقة من هو أعلم منه (  ـ وقالوا عن العالمة حممد بن عبدالوهاب الوصايب ـ رمحه
 ـ وقالوا عن العالمة حممد بن عبد هللا اإلمام : ) إخواين مبتدع ، يدافع عن احلزبيني ويأويهم ( 
 انظر هذه الطعونات يف ) الشبكة السلفية ( ، املنقولة من مقاالت األخ نور الدين السدعي .

 !ذا تغري بني البارحة واليوم ؟ما قلت ) ابن سلة ( :
فهؤالء نفس املشايخ الذين واجهوا فتنة املأريب واحلجوري ، وهم من يواجه اليوم فتنة هاين بن بريك ، ودفعهم ألذى الرافضة ،  

 عوة وطريقة الدعوة يف جمتمعهم ونصحهم ، هي نفس ما كان يقوم به إمام اليمن وشيخها مقبل الوادعي ـ رمحه هللا ـ  من الد
 والنصح  ملا عليه الدعوة السلفية وأصوهلا ، ومقاالته ودروسه تدل على ذلك ، وقد شهد خبرييتها أئمة الدعوة : اإلمام األلباين ، 
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  – احلسن أيب على حيكموا أن ميكنهم علماء نسميهم أن ميكن من وفيهم علم، طالب املأريب ينصرون والذين
 وهؤالء طعن هذا أن يرون العوام حىت بل السنة، أهل يف وطعن الصحابة يف طعن هذا بأن - احلق أرادوا لو

 ( .-احلق أرادوا لو - الصواب جانب وترجيح العلم أهل أقوال يف النظر ميكنهم
 يسكتون قد الناصحني الفقهاء العلماء إن انية ـ (  : )ثوقال يف ) نصيحة أخوية إىل األخ الشيخ فاحل احلريبـ  ال

 [45].واملفاسد للمصاحل منهم مراعاة وأشياء أشخاص عن
 .عنه السكوت مفسدة من بكثري أعظم مفاسد شخص يف الكالم على يرتتب فقد
  حذيفة، إال بعضها أو بأمسائهم خيرب ومل املنافقني، أمساء ذكر عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سكت فقد

 .منافق وفالن منافق، فال ويقول املنرب على يصعد كان  ومىت
 .واملفاسد للمصاحل منه مراعاة ذلك كل

  عنهم، هللا رضي علي يف الباقني الصحابة كبار  طعن وما ،ـ عنه هللا رضيـ  علي جيش يف عثمان قتلة وكان
 منهم ذلك وكان القتلة، هؤالء على واألحكام بعلي، بالتشهري يركضون كانوا  وما التابعني، عقالء من أحد وال

 احلروب منها عظيمة، مفاسد ذلك على لرتتب عاقبهم أو جيشه من أخرجهم لو ألنه لعلي، وإنصاف إعذار
 .وضعفها األمة وهن من ذلك على يرتتب وما الدماء وسفك

 .أكربْها لدفع املفسدين أدىن ارتكاب باب من منه العمل فهذا
 وابن النووي عقيدة يبينوا مل الدعوة وأئمة وغريه، النووي عقيدة يبينا مل ملاذا القيم ابن وتلميذه تيمية ابن وهذا
 .وغريهم؟ والسيوطي والبيهقي والقسطالين حجر

 ( ...واملسلمني لإلسالم غشاً  سكوت كل  وال نصيحة تصريح كل  أن تظن فال
 خذلوا قد ودعاته السلفي املنهج علماء بأن الناس يشعر الذي األسلوب هبذا تتكلم أن ينبغي ماإىل أن قال : ) 

 .احلق كتموا  بل عنها، وختلوا السلفية الدعوة
 .أنت حتمله مما أكثر والشباب الدعوة ْهوم من وحيملون يسكتوا، مل العلماء من غريك أن أخي واعلم

                                                                                                                                                                                  

 واإلمام ربيع املدخلي وغريْها .  =   
فهؤالء مل يرضوا بدعوة ولكن أتباع هاين بن بريك والذين كان يطلق عليهم ) أصحاب املنهج ( يف عهد اإلمام مقبل الوادعي ، 

 !اإلمام يف حياته ، فكيف هبم أن يرضوا عنها بعد مماته ؟
 !!فقالوا عن اإلمام الوادعي : ) أنه يأوي احلزبيني ويقرهبم منه ، وأن حول كرسيه أفراخا ودجاجا من احلزبيني ( 

 املهداوي وزمرته وأبواقه .مينة النفيسة نوجهها للصعفوق رائد بن عبد جلبار ثذه النصيحة الغالية اله (45
ائر  بعدما ذكر الفْت السابقة من فتنة املأريب وفاحل واحلجوري وغريهم : ) ما كنا نسأل عنها بعد كالم اإلمام الربيع ثيقول املهداوي ال

خ عبدالرمحن حمىي لشيخ حممد بازمول ، الشيا، لن جتدوا كالما ، وال ردودا يف تلك الفْت السابقة لـ : الشيخ سليمان الرحيلي ، 
 ناء الشيخ سليمان ، والشيخ العقيل على إبراهيم الرحيلي .ثناء من بعضهم ، كثالدين ، الشيخ حممد العقيل ، بل قد جتد 

 ( ا.هـ  !بل حىت للعالمة الفوزان مع فضله وجاللة قدره ومكانته لن جتد له كالما يف هؤالء ، ملاذا اآلن ننتظر كالمهم يف ابن هادي ؟
 !أليس هذا اإلرجاف والطيش ، هو ما كان يرجف به فاحل احلريب ؟ ) ابن سلة ( : قلت

ري من ...( ، فيقاطع السائل قائال : ) حنن ال يهمنا ، ثومن ذلك قوله ملا يسأل : ) لكن يا شيخنا لو تالحظون أنكم تتفردون بك
ال كبار املشايخ ال ثري منا يقول : ملاذا مثل : كثونضللهم  ... محنن ندين هللا ... وإخواننا يريدون منا ، يسألوننا فال نغشهم 

 ال تسأل هذا ... أسألين أنا ... ( . !فقال : ال يهمين  !يتكلمون ؟
 !هكذا اآلن مركبة احلدادية جتول وتصول بوقود الصعافقة لقصف السنة وأهلها 
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 .ومعنوياً  مادياً  يستطيعون ما بكل السلفيني كلمة  ومجع الشبه إلزالة ويسعون ويعاجلون ينصحون فهم
 القيام سبيل يف واملصاعب املشاكل من ويعانون هبا، يقومون اليت األمور هذه يف معهم تكون أن عليك جيب وكان

 (  .القاصية الغنم من الذئب يأكل وإمنا اجلماعة، مع هللا ويد عليم، به هللا ما هبا
ـ  ( : ) ثالثوقال  ) نصيحة أخوية إىل األخ الشيخ فاحل احلريبـ  ال  هذا غري آخر شيئاً  به يريد صاحبنا كان  فإنة

 يسأل أن جيوز وال تقليده وجب عنها ويدافع إليها يدعو بالسلفية الناس عند مشهوراً  إنساناً  بدع إذا العامل أن وهو
 .األمة وأضل ضل فقد سأله ومن التبديع هذا سبب عن

 .غريه وال الذهيب ببال خيطر مل شيء فهذا
 .القتاد خرط ودوهنا إليها يصل ولن إليها يصل فلم نتيجة إىل هبا ليتوصل كلها  الرجل هذا دندنة فإن األسف ومع
 عنها؛ ويذبون إليها يدعون بالسلفية الناس عند مشهورين أناساً  بدع إذا العامل بأن الناس إقناع هي النتيجة هذه
 هؤالء حكم علمت إذا املصيبة وتزداد جرحاً، يسمى ال تبديعهم وأن تبديعهم أسباب عن يسأل أن جيوز ال فإنه
 ورسوله هللا كذب  قد يكون العلماء يقلد ال من أن هذا من وأشد مبتدعني، أي مميعني يكونون يقلدونه ال من بأن

 .الرساالت نسف قد العلماء يقلد ال من وأن اإلسالم وكذب
 أهالً  ليس نفسه الوقت ويف نفسه تقليد إىل يدعو واحد شخص هبم يراد فقد العلماء هؤالء هم من أعلم وهللا
 .شيء يف يقلد ألن

 التكفري إىل أدى العقائد اختالف فإن غريه، يف منه أكثر والتبديع التكفري باب يف واحلذر االحتياط الذهيب ويرى
 .نظره يف والتبديع

 اجلارح احنراف لك الح فإن األهواء باعتبار فيه تكلم من مع اجلارح حال يتفقد أن ينبغي: " بقوله ذلك أكد ُث
 املوقظة"  فتأن املغموز توثيق جتد مل وإن املبهم، وبغمزه باملنحرف حتفل فال أخرى جهة من اجملروح توثيق ووجدت

 (.88ص)
 يسأل وال تقليده فيجب أشخاصاً  أو شخصاً  العامل بدع إذا اليوم الناس بعض يقوله ما ضد وهو حق كالم  وهذا
 .اجلرح أسباب عن

 .األسباب بيان وبدون حجة بدون التبديع قبول إىل يتسرع ملن إجلام وفيه
 كاملة  وخربة وامليل اهلوى من وبراءة تام ورع إىل حيتاج الرواة يف والكالم:" "82ص" الفصل هذا يف الذهيب وقال

 ". ورجاله وعلله باحلديث
 املسلم حق يف منه بد ال العدل إذ أهواء، أهل أو كانوا  سنة أهل من الرواة يف يتكلم فيمن منه بد ال أمر فهذا

 ( .والكافر
 عن سئلتم إنكم - 1اجلرح : )   بيان أسبابمسألة تقرير فاحل احلريب فيما خيص يف رسالته املوجهة إىل وقال 

 السلفية من فأخرجتهم الناس نظر يف علماء وفيهم إليها والدعوة بالسلفية الناس عند مشهورين معينني أشخاص
 قد أنك الناس رأى اجلرح هذا وأسباب باألدلة تأت مل فإذا أدلة، إىل حيتاج فيهم شديد جرح اإلخراج وهذا

 دينك استرباء إىل فتحتاج الناس عند متهماً  فصرت حق، وجه بغري دينهم يف وطعنت عليهم وتعديت ظلمتهم
 .وعرضك
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 السلفيني بني االختالف وحيصل الفتنة فتقوم الطعن، هبذا غريك وال أنت ترضى ولن الناس فيك طعن تفعل مل فإن
 بذكر نفسك أنت تطالب وقد اإلخراج هبذا املقنعة األسباب بذكر إال ذلك حيسم وال املتبادلة الطعون وتكثر

 (  .السلفية من أخرجك أو أحد جرحك إن األسباب
 اجلدال فيها كثر  مشتعلة فتنة يعيش وهو اجلرح أسباب بيان اشرتاط عن كان  السائل سؤال إنوقال أيضا : ) 

 .السنة أهل من أنه يدعي طرف كل  أطراف من والتضليل والتبديع والقال والقيل
 التبديع هذا أسباب بيان من بد ال أنه تضليل أو تبديع األطراف من أو طرف من وقع إذا أنه الصحيح فاجلواب

 وحجة علم على قامت املبدع الطرف أحكام أن للناس ويظهر الفتنة دابر به ويقطع احلجة به تقوم شافياً  بياناً 
 .وبرهان

 وحاقد وظامل باطل على وأنك حقاً  والسلفيون حقاً  السنة أهل هم أهنم يدعون خياصمونك من أن ترى أال
 .وهناك هنا وجوالت صوالت وهلم وحاسد

 هذا أسباب ببيان وطالبوهم ذلك منهم الناس فاستنكر يشاؤن مبا فيكم وطعنوا وضللوكم معك ومن بدعوك فلو
 وتؤكده به تقول الذي التفريق هذا بدعوى األسباب بيان يلزمهم ال بأهنم فأجابوهم والطعن والتضليل التبديع
 .به يقول ال من وتضلل

 ( .العامل أضلوا قد األسباب بيان باشرتاط يقول من أن وترى
 بأهنم تدوي وأصواهتم السلفي املنهج إىل ينتمون أشخاص على األحكام إصدار إن: أقول وأخرياً إىل أن قال : ) 

 فيجب البلدان كل  يف كبرية  وفرقة عظيمة أضراراً  سبب قد وبراهني حجج وبدون أسباب بيان بدون السلفيون هم
 عن االعتذار أو وصواهبا األحكام تلك بأحقية وتقنعهم للناس تبني اليت والرباهني احلجج بإبراز الفْت هذه إطفاء
 .األحكام هذه
 وخوارج ومعتزلة وجهمية روافض من الفرق ضالل على والرباهني احلجج أقاموا قد السلف علماء أن ترى أال

 .وغريهم ومرجئة وقدرية
 .واملقنعة الكافية والرباهني احلجج إقامة بدون واألفراد الطوائف على األحكام بإصدار يكتفوا ومل
 تلك عليه الذي الضالل وبيان واجلماعة السنة أهل عليه الذي احلق بيان يف الواسعة الكثرية املؤلفات ألفوا بل

 .واألفراد الفرق
 املريسي بشر على والرد اجلهمية على الدارمي سعيد بن عثمان ورد اجلهمية على أمحد اإلمام رد إىل فانظر

 اعتقاد شرح"و بطة البن" اإلبانتني"و لألجري" الشريعة"و للخالل" السنة"و امحد بن هللا لعبد" السنة كتاب"و
 .الكثرية املؤلفات من وغريها لألصبهاين" احلجة"و للالكائي" السنة أهل

 الرد يف" والنقل العقل تعارض درء"و" الروافض على الرد يف كاملنهاج" تيمية ابن اإلسالم شيخ مؤلفات إىل وانظر
 على الرد"و "االستغاثة" البكري على والرد األوىل الدرجة يف الرازي على الرد يف" التأسيس نقض"و األشاعرة على

 وابن عريب ابن سيما وال الصوفية على رد وكم له" الفتاوى جمموع" وانظر ،"الكربى الفتاوى" وكتاب" األخنائي
 .والرباهني احلجج على قائمة مبينة مفصلة ردوداً  والتلمساين سبعني
 والقدر والقدر القضاء يف العليل شفاء"و" واملعطلة اجلهمية على املرسلة كالصواعق" القيم ابن كتب  وكذلك
 الدرر منها ويكفيك الوهاب عبد ابن حممد اإلمام دعوة قامت منذ السلفية الدعوة أئمة ردود إىل وانظر" والتعليل
 .السنية
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 .ذلك من وحاشاهم هزيالً  واحتجاجهم ضعيفاً  نقدهم كان  لو أترى
 من وفالن قبوري، صويف وفالن جهمي وفالن ضالة، جهمية الفالنية الطائفة فقالوا األحكام بإصدار اكتفوا أو

 .واحللول الوجود وحدة أهل
 نقدهم كان  أو الضالة الفرق من واملعتزلة والقدرية، ويسبوهنم الصحابة ويكفرون وغلو ضالل أهل والروافض

 تضل ضالة قاعدة وهذه ذلك يلزمنا ما قالوا الفرق هذه تضليل أسباب وبيان والرباهني باحلجج طولبوا فإذا ضعيفاً 
 .األمة
 .والبدع؟ واإلحلاد الضالل وقمع السنة بنصر قاموا قد أكانوا ذلك فعلوا لو أترى

 .وأوضح أقوى حجج إىل حيتاج بالسنة املشتهرين ينتقد من وإن ال، وألف ال اجلواب 
  الدقة يف الصاحل السلف مسلك ويسلك والسنة الكتاب طريق يسلك أن وأهلها البدع لنقد يتصدى من فعلى

 واألحزاب الفرق من ينتقدهم من عليه وما حق من هو عليه ما لبيان والرباهني احلجج إقامة ويف واجلرح النقد يف
 ا.هـ ( .خطأ أو وباطل ضالل من واملخطئني واألفراد

ما يسلكه أفراخهم الصعافقة اليوم مع  ية مع أهل السنة إلسقاطهم  هي صنوها احلدادتوهذه الطريقة اليت انتهج
يقة ثو مسألة  ارةثومن ذلك إ، أهل السنة لإلطاحة هبم ومبراكزهم ودروسهم يف العامل اإلسالمي ، وتفريق األمة 

 ، وأيضا ما صدر من الشيخ حممد!إلمام مكرها ومل يعذروه هللا ا بن عبدية اليت وقع عليها الشيخ حممد ثاحلو 
، وامتحنوا األمة بالطعن يف هذين الشيخني ، فكل من مل يطعن !بن هادي املدخلي يف شأن بنعماري املغريب  

 ، والبد أن يسقط ويلحق هبما .فهو جمروح مطعون عندهم ، فيهما 
عدالة ، ومل تعترب جرحا يف إسقاط مع أن جروح الصعافقة يف الشيخني مل يلتفت إليها علماء السنة وفقهاء امللة 

 .الشيخني 
 

، عند ذكر ضوابط اجلرح والتعديل ، واحلكم من أهم ما جاء يف الباب تعد هذه املقدمات  قلت ) ابن سلة ( :
عند سرب أقوال ومقاالت من يتكلم يف احلكومة ، وال يستغنون عنها لنظر فيها هل العلم واإلميان ال يغفلون لأف

 ، ويف اخلصومة .على الرجال واملناهج 
اليت رية واملليبارية ثولكن فتنة الصعافقة هدمت هذه املقدمات شأهنا شأن مدرسة أهل الكالم واملستشرقني والكو 

 .بنت منهجها على هدم قواعد العلم وأبوابه اليت قررها أئمة السنة للحفاظ على السنة وأصوهلا وأهلها 
خدمة ألسالفهم من ، سنة وأصوهلا وأهلها الصعافقة قد ضيقت أبواب العلم وطرق العالج ليتسىن هلا ضرب ال

 ، فحرب الصعافقة الضارة  قائمة على :املعتزلة واخلوارج 
قوا قات ، كما ردوا أخبار علماء اليمن يف قضيتهم ، وصدثالطعن يف بطانة علماء السنة ، ورد أخبار الـ  1

 زبه األشر .الكذبة أتباع هاين بن بريك وح
 احملسن وربيع املدخلي ووصي هللا عباس وعبيد اجلابري . حل الفوزان وعبداوطعنوا يف بطانة العالمة ص

الطعن يف أصل اإلمامة ، وهذا قد اتضح من مسلك الذي سلكه وانفجر به هاين بن بريك من دعوته  ـ 2
كلها بات عبد اجمليد مجعة وحممد فركوس  عن احلكومة اليمنية وخروجه عنها ، وأيضا يف اجلزائر تشغي االنفصال

 هذا املسار اخلارجي . حولدائرة 
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وهذه قد محل رايتها القطبية يف أيام فتنة اخلليج ، ، الطعن يف مرجعية علماء السنة ، وأهنم ال يفقهون الواقع  ـ 3
، فقد صوروا موقف علماء اليمن واإلمام صاحل الفوزان واللحيدان والعباد ووصي هللا واليوم يهرف هبا الصعافقة 

 أهنم مل حيسنوا معاجلة قضية اليمن بوصاحل السحيمي وصاحل آل الشيخ العزيز الراجحي عباس وعبد
يف صفوف مجاعتهم ، فهم  ادعوهتم إىل قاعدة ) التأليف ال اهلجران ( ، و ) املنهج الواسع األفيح ( وتطبيقه ـ 4

من كان ، ولو  رحبوا بكل من يناصرهم على خصومهم ويقف معهم ، وإن ارتكب من املخالفات ما يرتكب 
دام معهم يف تكتلهم احلزيب ، بل قد قرر افهذا ال يضر إميانه مومهما ظهر من فجوره ، أفسق اخللق وأسقطهم 

بطبعه كتب أهل البدع ، وكذبه على شيخ اإلسالم ابن تيمية ، وذلك هذا عبد اجمليد مجعة يف مقاالته ومسلكه 
 !!ونسبة إليه أنه كان يقرر منهج أهل السنة واجلماعة بأقوال أهل البدع 
، فمهما فعل بنعماري من الفسوق يف األمة ومن ذلك ترحيبهم ببنعماري املغريب الفاسق الذي شاع وذاع فجوره 

صك األمان والنجاة هو  ذافه !!لعالمة حممد بن هادي املخلي خصومته ومنازعته ل ،واجلرائم فيشفع فيه 
 الصعافقة .من طرف له  لبنعماري أهدي

 الذي عقد معه صفقة املشيخة  [46] املرجفاحلليق املبنطل اإلدريسي الفاسق مع عبد اجمليد مجعة وأيضا صنيع 
 وخوضه مأل صفحات تواصله بتشغيبه على احلكومة وجهاهتا  مع أن هذا األخري قد،  !والتصدر يف الدعوة 

 ظهر فجأة عند عبد اجمليد مجعة منالنكرة ، اجلويهل ، وهذا املخلوق فيما ال حيسن ، ويهرف مبا ال يعرف 
 !! مالرتباط هببايوصي شباب األمة  نالدعاة الذي 

، من البضاعة املزجاة ، واالستقالل واالكتفاء مبا عندهم خروجهم عن فهم علماء السنة يف تقرير العلم  ـ 5
 ذا مما أنكر على احلليب ومجاعته املميعة .ضعف احلصيلة العملية ، وهوتصدر منصب الدعوة مع 

، ولك أن وقد اتضح من شيوخ الصعافقة أهنم على منوال احلليب يف التصدر والتسيد مع ضعف يف تقرير العلم 
، مع وعلى أتباعهم جتد العجب العجاب ، وحممد فركوس ،  [47]الدين رمضاين على عزمن الفساد تنظر ما انتقد 

فإذا ناقشت القوم وتصفحت مقاالهتم يف مسألة العذر باجلهل ، واإلكراه ، ، ما عرف عنهم من السرقات العلمية 
جتد القوم عندهم ختبط السرورية ومسائل اجلرح والتعديل ، واإلمامة ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، 

 اء هذه اجلماعات احلزبية .ثواملميعة ، مما يدل أن الصعافقة ما هم إال غ احلداديةو 
ما ال يوافق  واألصول القواعدا أوقعهم يف التقليد األعمى املذموم ، وتعطيل ممح املد أو ، القدح يف غلوهم  ـ 6

، كما هو الشأن يف تعطيل رخصة اإلكراه ، وعدم إعمال أصل نصيحة احلكام ونواهبم يف السر ، هوى مجاعتهم 
 مما بينته يف هذا الكتاب ـ نسأل هللا تعاىل أن ينفع به األمة ، ويوضح به احملجة ـ . وهدم ضوابط اجلرح والتعديل 

                                                                 

 ر كما هو حال ثر ثاللحية ، ومهرجي املسارح واملواقع ، ومن يوهذا مسلك اإلخوان املسلمني يف دعوهتم أهنا حتشد حلقي ( 46
 عمرو خالد وأصنافه ممن ابتليت هبم األمة .

 وذلك يف شرحه للعقيدة الطحاوية :،  ئهأخطاالدين رمضاين ، ووقفنا عليه من  مما انتقد على الشيخ عز (47
 .صفة كمال  أريب بأن األكل والشرب والنومقرر فساد امل ـ 1
 .يربط شباب األمة باملخالفني ، وينصح بدروسهم ، ومنهم : ابن اجلربين والرباك  ـ 2
 .ال يعذر باجلهل يف االعتقاد  ـ 3
 .اضطرابه يف تقرير ضوابط التكفري والتبديع والتفسيق  ـ 4
  . فركوس ، ومنها شرح العقيدة الطحاوية من شراحها ، ولو من الرباكد.  سرقاته العلمية على طريقة ـ 5
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 علماء السنة .للطعن يف بطانة اليت أقاموها شبه القوم بيان النقطة الرابعة : 
، واستدالالت وأقوال كاذبة ، على شبه واهية بىن املميعة وأفراخهم الصعافقة أصل طعنهم يف بطانة علماء السنة 

 . ةوهذا أصل منشأ البدع وعلى أهواء متفرقة ، ،  استدل "ُثحمرفة ، وعلى قاعدة " أعتقد 
 به يطلبون فهم،  الفتنة ابتغاء املتشابه يتبعون أهنم الزيغ أهل : ) .. (236/ 1) (االعتصامقال الشاطيب يف )

 من نظر بل ، حكمه حتت هواه يكون حىت املستبصر نظر الدليل يف نإذ نظرهم فليس،  الفتنة حلصول أهواءهم
 (  له كالشاهد  بالدليل أتى ُث ، باهلوى حكم

 كالم  من املخرج هلا يطلب ُث،  أوال اهلوى فيها مسألة كل  يف األمر وكذلك: )  (238ـ  237/ 1) وقال أيضا
 املراد الراسخون يعلم لكن،  كثرية  واحتماالهتا،  وتصرفه التساعه ، أبدا العرب وكالم الشرع أدلة من أو ، العلماء

 ىننبا ما ويعترب،  آخره إىل أوله من يعتربه ال فمن ، قرائنه أو،  حاله بساط أو،  وفحواه،  آخره إىل أوله من منه
 فيوشك،  ببعض بعضها ينظر وال،  الشرعية العبارة أطراف من األدلة يأخذ من شأن وهو،  فهمه يف زل ، عليه

 (  دعواه يف للمخرج طلبا استعجل من شأن من هو وإمنا،  الراسخني شأن من هذا وليس،  يزل أن
،  مواقف فيها للعقول اليت املتشاهبات اتباع إىل الواضحة األصول عن احنرافهم: )  (256/  1) وقال ايضا

 فأما: }  بقوله ـ بالثالوثي قوهلم يف النصارى إىل إشارة ـ كتابه  يف تعاىل هللا أخرب كما  ، تأويال هبا األخذ وطلب
 اشتباه فيه دليل كل  أن العلماء علم وقد، {  تأويله وابتغاء الفتنة ابتغاء منه تشابه ما فيتبعون زيغ قلوهبم يف الذين

 قطعي أصل يعارضه ال أن ذلك يف ويشرتط،  منه املراد ويظهر،  معناه يتبني حىت احلقيقة يف بدليل ليس وإشكال
 ا.هـ( 
  باطل أنه الناس من لكثري يظهر ال الباطل: )  (374/ 3) (والنقل العقل تعارض درءقال اإلمام ابن تيمية يف )و 
،  عنه تذب لطائفة ومذهبا قوال يكون ال أحد لكل بطالنه يظهر الذي احملض الباطل فإن،  الشبهة من فيه ملا

 {  تعلمون وأنتم احلق وتكتمون بالباطل احلق تلبسون مل: }  تعاىل قال كما  حبق مشوبا باطال يكون وإمنا
 ( الصحيح النظر عند يتبني وبطالهنا باطلة كانت  وإن الباطل ألهل شبهة فيه تكون أو ،[71: عمران آل] 

 َأْهل َأنَّ  َكَما  ؛ احلَْق ِ  ِمنْ  بَِشْوِب  إالَّ  اْلوُُجودِ  يف  اْلبَاِطلِ  يـُنـَْفقُ  َوال : )  (190/ 35) (الفتاوى جمموعوقال يف )
ميَانُ  جيَِبُ  الَِّذي احلَْق ِ  َعنْ  َكِثريًا  َخْلًقا يُِضلُّونَ  َمَعُهمْ  الَِّذي اْلَيِسريِ  احلَْق ِ  بَِسَبِب  بِاْلبَاِطلِ  احلَْقَّ  َلبَُّسوا اْلِكَتاِب   بِهِ  اإلِْ
ُعونَهُ   ( ا.هـ. َعَلْيهِ  ُهمْ  الَِّذي اْلَكِثريِ  اْلَباِطلِ  إىَل  َويَدَّ

 يف ورسوله هلل ما يستحضر فال،  ويصمه اهلوى يعميه اهلوى وصاحب: )  (176/ 5)( السنة منهاجوقال يف )
 يرضاه ما حصل إذا يرضى بل،  ورسوله هللا لغضب يغضب وال،  ورسوله هللا لرضا يرضى وال،  يطلبه وال،  ذلك
 له ويغضب له يرضى الذي أن دين شبهة معه ذلك مع ويكون،  هبواه له يغضب ما حصل إذا ويغضب،  هبواه

 يكون أن قصده يكن ومل اإلسالم دين احملض احلق هو معه الذي أن قدر فإذا،  الدين وهو احلق وهو السنة أنه
 أو عليه ويثىن هو ليعظم الرياء أو وطائفته لنفسه احلمية قصد بل،  العليا هي هللا كلمة  تكون وأن هلل كله  الدين
 الذي كان  إذا فكيف ، هللا سبيل يف جماهدا يكن ومل،  هلل يكن مل، الدنيا من لغرض أو وطبعا شجاعة ذلك فعل

 حال وهذا وبدعة وسنة وباطل حق خصمه ومع وبدعة وسنة وباطل حق معه كنظريه  هو والسنة احلق يدعي
 ا.هـ(  بعضا بعضهم وفسق بعضا بعضهم وكفر شيعا وكانوا دينهم فرقوا الذين املختلفني
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 أمهية يظهر هنا) : اإلمام ابن باز ـ رمحهما هللا ـ استدالهلم بكالم اإلمام األلباين ملا قال عن الشبهة األوىل :

ـ خري  هللا جزاهـ  الشيخ مثل خاصة السيئة والبطانة احلسنة البطانة أو الباطنة  حباجة هو وعجزه وضعه يعين ا
 .( .حسنة تكون ما أقوى بطانته تكون ملن

 ( 139سلسلة اهلدى والنور( ) ش هي من جمالس )وهذه الكلمة 
 

 ة يكون من وجوه تالية :هاجلواب على هذه الشب
 املقدمات اليت ذكرهتا يف كتايب هذا  هي تفتقر إىل إعمال األول :

 مجاعة التبليغ املبتدعة .هي يف أصل هذه املسألة  اين :ثال
 الغري املسائل يف العزيز عبد الشيخ ـ فيك هللا باركـ  شيخ يا له بقول هذا السعودي األخ بقولاحلليب : ) ال ق

 للشيخ فتاوى ثالثة عندي أنا كذلك  وكذا، كذا  الصورة له فتنقل له يقال ما إال بعرف ما يعين أستفيت إذا الشرعية
 .الشريعة نصوص حيرفون هؤالء عنهم يقول إحداها األخرى؛ تنقض واحدة كلـ   هللا رمحه ـ باز بن العزيز عبد
 (  .صدق وهللا: ـ األلباين ـ  الشيخقال 

، كم من قول يف مجاعة التبليغ   أن لإلمام ابن بازـ  رمحه هللا ـاملتأمل يف هذا السؤال جيد  قلت ) ابن سلة ( :
، مع أن أخر قول اإلمام ابن باز يف مجاعة ويذكر يف جملسه من شأهنم يصله من أخبارهم كان وهذا حبكم ما  

هلم هو من باب  ، ومل يفهم علماء اإلسالم ، أو خيطر بباهلم ، أن بعض املدح منهالتبليغ هو التحذير منهم 
 !ريها عليه ثالبطانة السيئة ، وتأ

  تتضمن أوراق إيل   وصلت فقد(  : )  التبليغ عةمجا يف السنة علماء أقوالقال اإلمام ربيع املدخلي يف رسالته ) 
 ال ومن اجلهال بني وتروجيه بنشره التبليغ مجاعة بعض يقوم عثيمني وابن باز ابن الشيخ السلفيني للعالمتني كالماً 
 .الفاسدة وعقائدهم الباطل منهجهم حقيقة يعرف
 معهم متعاطف أو تبليغي رجل من تقرير على مبين باز ابن الشيخ فكالم يدينهم، ما الشيخني كالم  يف أن والواقع

 ابن الشيخ قول نقوله ما يؤكد احلقيقية، صورهتم غري على له وصورهم عليه هم ما خالف باز ابن للشيخ ىحك
 :-هللا رمحه- باز
 إىل والدعوة باهلل التذكري على اجملموعة الطيبة اللقاءات هذه مثل إىل شديدة حاجة يف الناس أن شك وال" 

( 1007) الرقم ذات فتواه انظر... "  واخلرافات البدع من التوحيد وجتريد تعاليمه وتطبيق باإلسالم التمسك
 . ه8/1407/ 17 بتأريخ

 .التبليغ مجاعة اآلن بنشرها يقوم واليت 
 تعاليمه وتطبيق باإلسالم التمسك إىل تدعو اجلماعة هذه أن تقريره يف ذكر قد التقرير صاحب أن يوحي فهذا

 .واخلرافات البدع من له التوحيد وجريد
 .الشيخ مدحهم ذلك فبسبب

 اإلمام من رأينا ملا الفاسد؛ منهجهم حقيقة وبني حقيقتهم على وصورهم احلق كلمة  التقرير صاحب فيهم قال ولو
 املرفقة فيهم فتاواه آخر يف ذلك فعل كما  بدعهم، ومن منهم والتحذير فيهم الطعن إال املوحد السلفي باز ابن
 ..هبذا
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 التبليغ مجاعة من التحذير يف باز بن العزيز عبد للشيخ فتوى آخر
 الرحيم الرمحن هللا بسم
 :السائل فقال التبليغ مجاعة عن - تعاىل هللا رمحه - باز بن هللا عبد بن العزيز عبد الشيخ مساحة سئل

 أرجو اجلماعة، هذه يف باالخنراط تنصحين فهل دعوة، من به تقوم وما التبليغ مجاعة عن الشيخ مساحة يا نسمع
 مثوبتكم؟ هللا وأعظم ونصحي، توجيهي
 اهلندية املعروفة التبليغ مجاعة لكن ،" آية ولو عين بلغوا"  مبلغ فهو هللا إىل دعا من كل  :بقوله الشيخ فأجاب
 عليهم لينكر خيرج علم عنده إنسان إال معهم، اخلروج جيوز فال والشركيات، البدع بعض عندهم خرافات، عندهم

 .ويعلمهم
 .ال يتابعهم، خرج إذا أما

 وأهل بصرية أهل غريهم تبليغ مجاعة كان  إذا لكن العلم، يف نقص عندهم غلط، وعندهم خرافات عندهم ألن
 .هللا إىل للدعوة معهم خيرج علم

 الباطل، املذهب يرتكوا حىت وتعليمهم اخلري إىل والتوجيه واإلنكار للتبصري معهم خيرج وبصرية علم عنده إنسان أو
 .ا.هـ واجلماعة السنة أهل مذهب ويعتنقوا
 ومؤلفات ومناهجهم وعقائدهم واقعهم على املبنية الفتوى هذه من معهم يتعاطف ومن التبليغ مجاعة فليستفد
 . يقلدوهنم الذين أئمتهم
 الفتوى هذه صدرت وقد " ، التبليغ مجاعة على باز بن العزيز عبد الشيخ مساحة فتوى"   بعنوان شريط من فرغت

 الشيخ من صدر قدمي بكالم التبليغ مجاعة لتلبيسات دحض وفيها الشيخ وفاة من سنتني حوايل قبل الطائف يف
 انتهى النقل عن العالمة ربيع املدخلي ـ بارك هللا يف علمه ودعوته ـ  .(  ومنهجهم حاهلم حقيقة له يظهر أن قبل
 

، أو حام حوهلا للتشكيك يف أحكامه تأمل يا أيها القارئ مل يعرج الشيخ ربيع املدخلي إىل بطانة اإلمام ابن باز 
 والقارئ حنو فهم أقوال مشايخ السنةبه وذكر ما يوجب موقف طالب العلم ، بل نتنقيص من إمامته يف األمة الو ، 

 والراجح منها . ،فيها وأصوهلم  القول فيها عنهم ، وذكر أخر أقواهلم ومذاهبهم يف مسائل اليت تعدد
 قد يكون هذا االختالف يف األقوال يف شأن مجاعة التبليغ عن اإلمام ابن باز ، زيادة على  : ثالثالوجه ال

على اخللق اإلسالمي الذي ليس من خصائص  ث، واحل، هو من باب املدح النسيب ما ذكره الشيخ ربيع املدخلي 
 ن باز ـ رمحه هللا ـ دعاة السنة اإلمام اب ث، حيمن خصائص الطريقة احملمدية السلفية هو مجاعة التبليغ ، بل 

، ومزامحتهم يف الساحة والواقع ، الدعوة على البصرية ، وسد أبواب أهل الضالل العلم و اجلد واالجتهاد يف على 
 يده يف املواقع .وهذا الذي نر 

 له بقول الشاعر :ثويدل على ذلك مت
 أقلوا عليهم ال أبا ألبيكم     من اللوم أو سدوا املكان الذي سدوا 

 :ومن هذا القبيل ما يذكر عن اإلمام األلباين من سريته العطرة أن بعض الشباب تقدم منه فسلم عليه ، وقال ـ 
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 !وعندنا الدكاترة يتكلمون عليك ويطعنون بك وخصوصا فالن ،وفالن، يا شيخنا ، أنا طالب يف املعهد الشرعي 
ـ  رمحه هللا ـ  بكل ما مسع ، وإذا هبت رياحك  ث، كفى بالرجل كذبا أن حيد: يا أخيفقال اإلمام األلباين

 [48]فاغتنمها ، سل عما يفيدك يف دينك 
ـ  رمحه هللا ـ ، وربيع املدخلي أنه إذا جاءْها بعض  ـ ومن هذا الباب أيضا ما ينقل عن الشيخني أمان اجلامي

ل هذه النقوالت ثملاقل الشباب ونقلوا هلما غيبة احلزبية فيهما ، فما يكون من الشيخني إال الزجر والنهي هذا الن
 !اليت ْها يف غىن عنها ، وليس حباجة إىل مساعها 

 الشباب  ث، إمنا فيه حاملخالفني ؟ فبالتأكيد : ال  ل على رضا هؤالء األئمة على أولئكهل هذا يد قلت :
 ، ال أهنم يرضون عن أولئك املخالفني .على ما ينفعهم 

الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف يف ) ضوابط اجلرح يا أيها طالب العلم تذكر ما قررناه لك من قول  وأيضا :
 الصادر من إمام واحد ، فلذلك حالتان ، ْها : وأما إذا تعارض اجلرح والتعديل( : )   45) ص  والتعديل (

 احلال األوىل : أن يتبني تغري اجتهاد اإلمام يف احلكم على ذلك الراوي ، فالعمل حينئذ على املتأخر من قوليه .
 انية : أن ال يتبني تغري اجتهاد اإلمام يف حكمه على الراوي ، فالعمل على الرتتيب التايل :ثواحلالة ال

يق أو التضعيف نسبيا ال مطلقا ، فإن املعدل قد يقول ثاجلمع بني القولني إن أمكن ، كأن يكون التو أ ـ يطلب 
ه إمنا ذلك على حسب ما هو فيه ووجه السؤال له ، فقد يسأل عن ثقة " وال يريد به أنه ممن حيتج حبديث"فالن 

قة " يريد ثفالن وفالن ، فيقول : "فالن ه فيقرن بالضعفاء فيقال : ما تقول يف ثالرجل الفاضل املتوسط يف حدي
ق منه فيقول : "فالن ضعيف " أي بالنسبة ملن قرن به يف السؤال ، ثأنه ليس من منط من قرن به ، وقد يقرن بأو 

 فإذا سئل عنه مبفرده بني حاله يف التوسط . ..( 
خامتة هو التحذير منها ، و هو حال مجاعة التبليغ ، و  ما كان من بيان الشيخ ابن باز يفإن أخر  الوجه الرابع :

أن اإلمام العامل الراسخ ال يبتدع ، ، هذا يدل على أصل الذي قررناه فأقواله فيها ، بعد سرب أحواهلا ودارستها ، 
 فتنبه هلذا األصل . وال يكون منشأ الفتنة ،

، أن علماءنا وإن اختلفت كلمتهم وأقواهلم يف هاين بن بريك األخرية وهذا عني ما نقرره يف هذه فتنة الصعافقة 
نا عتذر ، ونعتذر ملن كان ميدحه ، مبا ا، وبان أمره اجتمع على التحذير منه  ، قد أخر قوهلم ن، ولك[49]اخلارجي 

 ز يف هذه املقام .الإلمام ابن ب به
                                                                 

 ( 20العصر( ) ص  ثانظر كتاب ) حمد (48
 ومن ذلك ما صدر من شيخنا العالمة القدوة عبيد بن عبد هللا اجلابري ـ حفظه هللا ـ ، فقد اختلفت أقواله وأحكامه يف هاين  (49

 بن بريك :
هـ / شهر صفر( قال عنه : ) هاين بن علي بن بريك معروف لدينا من سنني خربناه وعرفناه ، وعرفنا منهجه  1436يف سنة )  ـ 1

 .. حسن املعتقد ـ إن شاء هللا ـ وحسن املنهج ، ومل جيرب عليه ما يعكر على معتقده ومنهجه ( 
 مع أن يف هذه املدة قد حذر منه علماء اليمن ، ونشرت خمالفاته وانتشرت يف اليمن . قلت ) ابن سلة ( :

 الذي سلكه أخريا (  ثهـ / شهر شعبان ( قال عنه : ) أنا بريء من هاين ، ومنهجه ، فإن منهجه منهج خبي1438ويف سنة ) ـ 2
: ملاذا رجعتم عن جترحيكم هلاين بن بريك مع أنه خالف  هـ / شهر صفر ( سئل عنه ، السائل مولود املغريب 1439ويف سنة )  ـ 3

 هذا األصل خبروجه على حاكمه الشرعي ؟
 فأجاب الشيخ : إن هذا ألمر حياله شيئان فيما أرى : 

 أحدْها : سياسي ، وهذا ال استطيع الكالم فيه ، ألنه بينه وبني والة أمره .
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 ما إال بعرف ما يعين أستفيت إذا الشرعية الغري املسائل يف العزيز عبد الشيخ قول السائل : ) الوجه اخلامس :
 !!..(  وكذا، كذا  الصورة له فتنقل له يقال

 !ليس من املسائل الشرعية ؟ هممناهجهل الكالم يف عقائد الرجال و  أقول ) بن سلة ( :
،  الدين مهماتأهم ، وهي مع أن هذه تعد من الفقه األكرب كما ينقل ذلك عن اإلمام أيب حنيفةـ  رمحه هللاـ  

وتصوير أمرهم أهنم ال ، والطعن فيهم ، ، ولكن احلزبية وأهل البدع عالمتهم جتهيل أئمة السنة الشرع  وأصول
 يفقهون الواقع .

يف شأن  ولهعند قومعلقا قائال ، ورحم هللا اإلمام األلباين يف هذا اجمللس يفحم السائل مبينا مكانة اإلمام ابن باز 
 الشيخ دقيق موقفه احلقيقة.. .صدق وهللا ): ، قال األلباين " الشريعة نصوص حيرفون هؤالءمجاعة التبليغ  "

 ا.هـ ( .باخلري يذكره هللا،  باز ابن
قال العالمة الفقيه عبد هللا بن عبد الرمحن البسام : ) شيخنا ابن باز هو املستحق اآلن للقب شيخ اإلسالم 
واملسلمني ، فهو الداعية الكبري ، وهو املفيت األول يف الداخل واخلارج ، وهو املرجع يف كل شأن من شؤون 

                                                                                                                                                                                  

هذا اجلرح ، وأقول : األخ هاين بن بريك رجل شجاع وسلفي وهلل احلمد ، وإن  اين : فهو جرحي له ، فأنا أعتذر عن ثأما ال =   
كانت عنده أشياء تستحق النصح ، فإن إخوانه لن يقصروا يف توجيهه وتنبيهه إىل خطئه ، فلو أن كل من خالف حذر منه مل يبق 

 أحد إال احملذر نفسه .
 املسألة هلا جانب سياسي ، بينه وبني والة األمور ، عنده وعندهم ،وقال عنه : ويل أمره هو الذي أقاله ، وكما قلت لكم : 

 أنا ال أستطيع أن أقول فيه شيئا . 
 السائل : يعين هو مل خيالف هذا األصل يا شيخ ؟

 الشيخ عبيد : قد تكون عنده زلة تؤل ، لكن ال خنرجه من املنهج السلفي 
 على فعله هذا ؟السائل : ولكن يا شيخ برجوعكم هذا كأنكم تقرونه 

 الشيخ عبيد : حنن ال نقر أحدا على خطأ فهمت بارك هللا فيك ؟ لكن أرى أن خطأه ال يستحق التحذير ، الرد العلمي ، نعم . (
هـ ( إال أن يقول يف  1439اين ثويف بداية التاريخ امليالدي هنأ هاين بن بريك الكفار ، فما كان من الشيخ عبيد يف ) ربيع ال ـ 4

ا سئل : هل رجعتم عن تراجعكم عن جتريح هاين بن بريك ؟ فأجاب : ) هلك يف السياسة ، ولذلك هنأ الكفار حقه مل
 بالكريسمس ، وهو عيد رأس السنة ، ومن أراد أن ينصحه فال بأس ، نسأل هللا أن يهديه ( 

 مة عبيد اجلابري يف شأن هاين بن بريك ،تأمل يا أيها الطالب العاقل الفطن يف اختالف أقوال الشيخ العال قلت ) ابن سلة ( :
 عن كم من قول  ؟، هل منشأه البطانة فقط ؟ 

 نقول : كل من يطلع على واقع هذا االختالف ، ومصدره ، جيد بعضه :
  ( فيما أرىألمر حياله شيئان ا) إن هذا ـ األول : عن اجتهاد من الشيخ  ويدل على ذلك قوله : 

 ) أمر سياسي بينه وبني والة أمره ، ال نستطيع الكالم فيه (اين : عن توقف ، وهلذا قال : ثـ ال
 : عن نقلة أخبار هاين بن بريك للشيخ ، فمنهم من يزين وخيفي حاله ، ومنهم من يشني ويكشف حاله . ثالثـ ال

 )حنن ال نقر أحدا على خطأ ( ـ الرابع : الشيخ قال : 
كم يف التحذير منه ، يدل أن مصدر الشيخ يف احلكم مل يكن عن اهلوى واالستسالم للبطانة كما يصورها ـ اخلامس : استقر احل

 الصعافقة ، وأنه مصدر الفتنة .
فمن اجلرمية ، واخلطيئة العظيمة أن حنصر أحكام الشيخ عبيد اجلابري ، فضال عن الشيخ ربيع املدخلي ، يف هذه الفتنة أهنا تصدر 

 البطانة ، فيقدح فيه بناء عليها . بناء على أخبار
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امتاز به من سعة علم ، وبعد نظر ( ا.هـ ، انظر موقع  اإلسالم ، ملا حباه هللا تعاىل من إخالص لدينه وأمته ، وملا
 اإلمام ابن باز .

مورد كالم اإلمام األلباين يف هذا اجمللس هو بيان فضل البطانة الصاحلة ، والصحبة الصحيحة ،  الوجه السادس :
ذريعة للطعن يف اإلمام الشيخ األلباين مل جيعل هذه املسألة ال ينازع فيه ، فوهذا والرتغيب فيها ، عليها ، ثواحل

قات ، والطعن يف ثابن باز ورد أحكامه ، كما عليه شأن احللبية والصعافقة ، إذ بنوا على هذا األصل رد أخبار ال
ودفاعه عن ، ، فهو ما عرف إال بتقريره السنن  طرائق أهل البدع واحلزبيةفحاشا اإلمام األلباين من علماء السنة ، 

  واملتأخرين من املتقدمني ثأئمة احلدي
 

نقلهم قول اإلمام حممد أمان اجلامي ـ رمحه هللا ـ أنه قال يف مقدمة شرحه ) قرة عيون املوحدين ( انية : ثالشبهة ال
ر اخلليفة السابع من خلفاء بين العباس ، ث) امتحن كما يعلم اجلميع اإلمام أمحد ـ رمحه هللا ـ ، عندما تأ: 

قال املؤرخون ، ولكن مع ذلك أثرت فيه بطانة السوء ، وهذه نقطة مهمة  وهو من أعقل خللفاء وأنبلهم كما
ق يف البطانة ، ثر فيه ، ألنه ال يثينبغي أن ينتبه هلا العاقل ، اإلنسان مهما يكون عاملا وعاقال ولبيبا البطانة تؤ 

 !!ا.هـ  ر ( ثقة فتؤ ثجيعل فيهم ال
 أقول :

اجلهل واهلوى ، قد ذهبت الصعافقة تستدل بكالم اإلمام أمان  وما هم فيه من، قة الصعاف ألسنة أخرس هللا
 قات " ، والطعن يف أحكام علماء السنة ، ويف فقههم .ثاجلامي يف تقرير بدعتها " رد أخبار ال

، يف تقرير عقائد املعتزلة ، وكيف دخلت يف األمة  من رجع إىل الشرح جيده،  مع أن كالم اإلمام أمان اجلامي
 ، وحصلت بسبب ذلك الفتنة .ليفة رت يف اخلثوأ

، من البدع وأهلها وهجراهنم  واجلماعة ) حتذير أهل السنة واجلماعة يف باب ةوهذا األصل يقرر عند أهل السن
 . وعدم النظر يف كتبهم ومقاالهتم (

قال اإلمام أبو قالبةـ  رمحه هللاـ  : ) ال جتالسوا أهل األهواء وال جتادهلم ، فإين ال آمن أن يغمسوكم يف ضاللتهم 
 ( 2/435أو يلبسوا عليكم ما تعرفون ( ، انظر ) اإلبانة( ) 

لبدع ومباينتهم ( : ) ومن السنة هجران أهل ا33قال اإلمام ابن قدامةـ  رمحه هللا ـ يف ) ملعة االعتقاد ( ) ص و 
ة يف الدين ثوترك اجلدال واخلصومات يف الدين ، وترك النظر يف كتب املبتدعة ، واإلصغاء إىل كالمهم ، وكل حمد

 بدعة ( 
احملاسيب : ) ذاك جالسه املغازيل ويعقوب وفالن ، فأخرجهم إىل رأي  ثار احلوقال اإلمام أمحد ـ رمحه هللا ـ عن 

 ( 1/234جهم ، هلكوا بسببه ( ، انظر ) الطبقات احلنابلة ( ) 
: قال ملا جملسه عن احلسن طرده: )  عطاء بن واصليف شأن  (464/  5)(  سرييف ) الالذهيب وقال احلافظ 

 (  املعتزلة  فسموا احلسن، حلقة واعتزال و،عمر  إليه فانضم كافر،  وال مؤمن ال الفاسق
 سأردها: وقال،  خارجية عمران تزوج: قال سريين، ابن عن" : ) حطان بن عمرانيف ترمجة " (214/  4)وقال 

. 
 (  مذهبها إىل فصرفته قال 
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ـ [50] ريةثلة كثهناك أم قلت ) ابن سلة ( : يف الباب من جالس أهل البدع  ـ لو تتبعها أحدنا جلمع فيها كراسة
، علماء السنة يف كتب العقائد والسنن  ه، وهذا قد قرر  وديانته أضر بعقيدتهوتتلمذ عليهم  الطهم ومسع منهموخ

وحاشا أن يدخل فيهم ممن عرف بالسنة وتقريرها والذب عنها ، حىت أصبح قدوة أهل السنة يف العصور املتأخرة  
، ، ومقبل الوادعي كاإلمام أمحد ، وابن تيمية ، وحممد بن عبد الوهاب ، وابن باز ، واأللباين ، وربيع املدخلي 

 !!ل البدع ؟لقة أهحب يلحقون ف ، فكي ويعرف هبم عقائدهم فهؤالء ممن ميتحن هبم الناس
، ويف بعض ، إذ جعلوا االختالف يف املسائل االجتهادية قبح هللا منهج احلدادية واحللبية وأفراخهم الصعافقة 

 ، سببا للطعن يف هؤالء األعالم وإسقاطهم ، ونسفوا مسألة االمتحان بأئمة السنة ميدح وهذا يقدح  اهذ، الرجال 
( بسنده عن أمحد بن  112( ) ص  ثمان الصابوين يف ) عقيدة السلف وأصحاب احلديثـ قال اإلمام أبو ع

تاب اإلميان " له ، فكان يف آخره : فإذا رأيت الرجل حيب كسلمة قال : قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد "
كا ، ووكيعا ، وحيىي وري ، ومالك بن أنس ، واألوزاعي ، وشعبة ، وابن املبارك ، وأبا األحوص ، وشريثسفيان ال

 بن سعيد ، وعبد الرمحن بن مدي ، فاعلم أنه صاحب سنة (  
ر الكالم ـ فضيلة الشيخـ  يف هذه األيام على مسألة : أن االمتحان ثـ سئل اإلمام ربيع بن هادي املدخلي : ك

 باألشخاص 
 بدعة ، فما هي قيود هذه املسألة ؟

: السلف يقولون : من عالمة بدعة القدرية أن يتكلم أهل الشام يف األوزاعي  ـ متعه هللا بالصحة والعافية ـ فأجاب
وري ـ بارك هللا ث، وعالمة اجلهمية أن يطعنوا يف عبد هللا بن املبارك ، وعالمة الشيعة أهنم يتكلمون يف سفيان ال

رية ثدع والفْت هلم أساليب كفيكم ـ ، وكان اإلمام أمحد حمنة مييز به بني احلق والباطل ، على كل حال ، أهل الب
للطعن يف أهل السنة وتشويههم ، وإال ـ وهللا ـ جيعلون من رموزهم مقاييس ملن خيضع هلم وينقاد هلم ، وميتحنون ـ 

 !ويف عريها باألمساء ، هؤالء نرتكهم ؟ ثوهللا ـ السلفيني يف اجلامعات ويف دار احلدي
 !أقول : هذا سلفي  !د يطعن يف مالك ، أنا أشك يف بدعته ؟وهذه نازعة عند السلفيني ، إذا رأيت أنا واح

يمني وعلى .. وعلى .. ـ بارك هللا فيكـ  نعرف أنه من ثل ابن عثوإذا رأيت إنسانا يرتدد على ابن باز ، وعلى م
راه عنده وال أهل السنة ـ إن شاء هللا ـ ، وإذا رأيت إنسانا يهرب ، منذ سنوات يف املدينة ملا كان فيها ابن باز ما ت

هذه قرائن يا إخوة ـ هذه قرائن يعرف هبا صاحب احلق ، وصاحب الباطل ، "  !يأتيه أبدا ، يدل هذا على ماذا ؟
كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤمتن خان " ، ومن شعائر املسلمني : السالم ،   ث، إذا حد ثالثآية املنافق 

                                                                 

ر ث( : ) ما أك35قال شيخنا القدوة ربيع املدخلي يف رسالته ) بيان ما يف نصيحة إبراهيم الرحيلي من اخللل واإلخالل ( )ص  (50
 .ر بأهل البدع والباطل فيقع يف ضالهلم ال من العوام وطالب العلم ، بل ممن يدعى له ويعتقد فيه أنه عامل ثمن يتأ

 ر حتذير أهل العلم لعموم الناس من جمالسة أهل الباطل وخمالطتهم ، ومن أقوال السلف :" إن البدع خطافة " .ثذا كل
ال ابن سريين وأيوب السختياين يرفضون مساع كالم أهل البدع إذا طلب منهم ذلك ، ولو كان املعروض ثوكان جبال العلم من أم

على عقائدهم وجتنبا للوقوع يف الفْت ، ولقد وقع عدد من كبار العلماء يف حبائل أهل الباطل  عليهم قراءة القرآن ، كل ذلك حفاظا 
ر بابن فورك فوقع يف ثكعبد الرزاق الصنعاين وقع يف التشيع ، ويعقوب بن شيبة وغريه وقعوا يف فتنة الوقف يف القرآن ، والبيهقي تأ

ة ، وكم وكم من املنتسبني إىل العلم واملدعني للسلفية وقعوا يف الفتنة بسبب شيء من األشعرية ، وابن عقيل وقع يف حبائل املعتزل
 جمالستهم ومساعهم ألهل الباطل وقراءهتم لكتبهم ، ويف ذلك عربة كربى وذكرى لقوم يعقلون ( ا.هـ 
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أي بارك هللا فيكم ( .. ماذا ، يدل على ماذا هذا ؟ يزورهم ، وال ، والوال إذا رأيته يتحاشى أهل السنة التزاور ..
 ، انظر شريط ) هدم قواعد امللبسني ( 

 ـ وسئل العالمة عبد العزيز الربعي ـ حفظه هللا ـ : االمتحان باألشخاص ، هل هو من منهج السلف أم ال ؟
لسبب يف ذلك طريقة التعامل مع هذه القضية فأجاب : هذه القضية حيصل فيها لبس عند بعض طلبة العلم ، وا

هذه القضية ، فيقولون : هذا ال يصح ، ويكون ، فبعضهم يستحضر يف ذهنه األسلوب اخلاطئ يف التعامل مع 
أمر معروف لدى هذه القضية من أساسها فإن االمتحان باألشخاص  ثيف ذهنه صورة معينة ، اما من حي

 السلف .
 ة     وحبب أمحد يعرف املتنسك أضحى ابن حنبل فتنة مأمون

 وإذا رأيت ألمحد متنقصا          فاعلم بأن ستوره ستهتك 
 

نعم ، فكان الناس خيتربون اآلخرين حبب أمحد بن حنبل ، فإذا كان حيب أمحد بن حنبل فهو سين ، وهكذا يف 
 غري أمحد بن حنبل ، أظن املعاىف بن عمران كان ميتحن به يف بعض البلدان .

 ى كل حال : هذه القضية ال إشكال يف جوازها، ولكن من هو الشخص الذي ميتحن ؟ فعل
 ومن هو الشخص الذي ميتحن به ؟ ( 

 [51]لفوزان ، وربيع املدخلي هم اإلمام األلباين ، ومقبل الوادعي ، وصاحل اكر ممن ميتحن به يف هذا العصر:  ذ ُث
 
 

                                                                 

هبذا يتبني أصل فساد الصعافقة أهل الفتنة والفرقة ، ومنهم عبد اجمليد مجعة إذ يقول : ) االمتحان بالرجال من األصول ، واآلن  (51
 !!ميتحن بالشيخني فركوس ، وحممد بن هادي ، فمن طعن فيهما فهو صعفوق ( 

 هذا من االحنراف الذي عليه القوم ، وسوء السرية .
وميتحن  !ور فركوس ، ونصحه فيها ، ووجه إليه كلمة بأن جيمع كلمة السلفيني على السنة ، يعد صعفوقا ؟هل من رد أخطاء الدكت

 !بأخطاء فركوس 
وكما يعلم على رأس من أنكر على الدكتور فركوس ْها الشيخان ربيع املدخلي وعبيد اجلابري , فالفاسد الفتان عبد اجمليد مجعة يقدم 

 مامة الشيخني ، ويهدم به السنة ، ويفرق األمة .شيخه حممد علي فركوس على إ
 وأيضا الشيخ حممد بن هادي ما هو إال تلميذهم .

 يقة اليت وقع عليها الشيخ حممد اإلمام .ثاين ، اتباع هاين بن بريك من امتحان األمة بالو ثويف مقابل ذلك ما عليه صعافقة الطرف ال
 ن يف مشايخ السنة ذريعة للدفاع عنه ، وغلق باب االمتحان به .فالشيخ حممد اإلمام أنكر على من أراد أن يطع

يقة ، ثل نفسه ، وهذا من اجتهاده ، وأنكروا أصول الو ثبل مقاالت أهل السنة يف مسألة الشيخ حممد اإلمام وتوقيعه ، قالوا : أنه مي
 وعذروا الشيخ . 

 ، وأن ال يكون الشيخ حممد بن هادي املدخلي ذريعة لفرقتهم ، وهذا وأيضا اإلمام ربيع املدخلي ، أنكر الفرقة احلاصلة بني السلفيني
 األصل جيتمع عليه أهل السنة واجلماعة قاطبة ، وال ينازع فيه إال أهل البدعة والفرقة .

يخ حممد فكيف جيعل الشيخ حممد بن هادي املدخلي حمنة ومتتحن به األمة ، ويفرق به كلمة أهل السنة ، فهذا ال يرضى به حىت الش
 بن هادي كما تدل عليه أصوله اليت أخذناها عنه .

 !فما بلك أن جيعل الدكتور حممد علي فركوس حمنة ميتحن به ؟
 فهذا أصل ضالل أهل البدع ، أهنم يبتدعون قواعد ضالة وميتحنون هبا األمة ، ويفرقون هبا كلمة اجلماعة .
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 هـ ( : 1429اين ثربيع ال 17املدخلي يف نصيحته ألهل اليمن ) استدلوا بقول اإلمام ربيع  ة :ثالثالشبهة ال

  !) وقد اتصل علي الشيخ مقبل مرة ، قال : بلغين أنك تقول يف حلقاتنا حزبيون ؟
فقلت : أنا ما اذكر أين قلت هذا ، ولكن أقول لك : نعم أؤكد لك هذا ، فإن أهل الفنت جيعلون بطانة 

األلباين بطانة ، وللشيخ ابن باز بطانة ، والرجال األمراء بطانة ، وكل لكل شخصية مهمة ، فجعلوا للشيخ 
 من خالل هذه البطانات ، فال نأمن الدس .عامل جعلوا بطانة ليتوصلوا إىل أهدافهم 

ة من أهل الفنت مدسوسني ، أهل دماج ثالثنني ث، يف كل جهة ا ثالثنني ثيا إخوة أن يكون هناك ولو ا
هناك من شرفاء فضالء ، وهم أهل سنة ، وإخوانكم يف اجلنوب شرفاء أهل سنة ، لكن ال نأمن أن يكون 

 ..( ا إال من ال يعرف تاريخ اإلسالم، ولو كان عددهم قليال ، وال يستبعد هذهو مدسوس من قبل األعداء
) الشيخ عبد احملسن ما يقرأ أبدا ، عنده بطانة جمرمة ـ بارك هللا العباد : وقال أيضا يف شأن العالمة عبد احملسن 

 فيك ـ تزين الباطل ، أنا قال يل : ما أقرأ ( 
 أقول :

هذه من أعظم شبه القوم ، وأضخم حججهم ، فكم طاروا هبا ، وأرغدوا وأزبدوا  ، وهي إذا تأملناها حجة 
 . وجه أهنا حجة عليهم  وسنبني" ، جارة يا وامسعي أعين إياكعليهم ال هلم ، "
 ة امللعونة يكون على وجوه تالية :هوبيان هذه الشب
، تركوا املؤلفات ل اجلمل األعور كما بينت ذلك يف مقدمة ) الكتاب ( ثلهم يف هذه الشبهة كمثم الوجه األول :

 أحكامهم السلفيةعن و ، علماء السنة  ام ربيع املدخلي يف الذب عنرة ، واملئات من مقاالت وأقوال اإلمثاملتكا
، فما وجد ا ثقدميا وحدي قات ، وعن مدارس أهل السنة ومعاهدهمث، والدفاع عن أخبار اآلحاد ال ريةثاأل

عليهم لو جتردوا تقرير باطلهم ، وهي حجة فطاروا هبا كل مطار ل، كلمة من الشيخ ربيع الة إال هذه الصعافق
 . للحق ، وأنصفوا العلم وأهله 

على اإلمام ربيع املدخلي ، لكشف زيفهم ، وأزهق ، !فهمهم األعوج ، وتقريرهم األعرج هذا  ا مع أنه لو عرضو 
 .ا  ثباطلهم مبا يقر عني املنهج السلفي ، وأهله قدميا وحدي

 فيه أباطيل املعتزلة وأزهق العقائد واألعمال ( ، الذي زلزل فأين هم من كتابه ) حجية خرب اآلحاد يف ـ 1
 !ر هبم من األنذال ؟ثواملستشرقني ومن تأ والعقالنيني

وألف كتاب ) منهج أهل السنة واجلماعة يف نقد الرجال والكتب والطوائف ( ، و) احملجة البيضاء يف محاية  ـ 2
ف الصاحل األجالء ) رد كل املنكرات واألخطاء منهج شرعي يف كل الرساالت وسار عليه السلوالسنة الغراء ( ، 

 .ها من قواعد وختريب أهل األهواء ، ولكي ال يتسلط عليها السفهاء ها وأهلث، حلماية السنة وأصوهلا وترا( 
 :عنه ، وكشف ختريباته ، ورد طعوناته يف أهل السنة ، فقال [52]أدحض أباطيل الغزايل و  ـ 3
 ري من األخبار اآلحاد .ثك  ضيق صدره بأخبار اآلحاد وجماراته ألهل البدع يف العن يفـ 

 [53]ـ إساءاته للسلفيني .

                                                                 

 انظر كتاب ) كشف موقف الغزايل من السنة وأهلها ونقد بعض آرائه (  (52
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 ـ طعنه على علماء اململكة .
 بأهنم متطاولون على األئمة . ثـ اهتام الغزايل أهل احلدي

ملا نسب إىل دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهابـ  رمحه هللا ـ  [54]ودحر افرتاءات حسن بن فرحان املالكي  ـ 4
 منهج التكفري 

  حممد الشيخ منهج نتائج من وحتمية طبيعية نتيجة هي "التكفريية الفوضى" فهذه )(: 21ص) املالكي قال
 (  .نظرها وجهة يؤيد ما كالمه  يف طائفة كل  وجدت حىت التكفري؛ يف توسع الذي هللا رمحه الوهاب عبد بن

 لإلمام شديد ظلم وهذا: )  ( 115ـ  113) ص  قال الشيخ ريبع املدخلي يف رده على هذا كالم املالكي
 . وأتباعه حممد 

 الفرق يدري ولعله يدري وما السنة علماء على ظاملاً  تأليباً  يعدُّ  وبكتبهم هبم اخلوارج القطبيني التكفرييني فإلصاق
 .التكفري أبواب يف وأتباعه حممد اإلمام دعوة السلفية الدعوة بني الكبري

 ومنهجاً  العقيدة يف منهجاً : ومنهجاً  عقيدةً  والسنة بالكتاب متمسكون كلهم  هنجه على سار ومن حممد فاإلمام
 على األمور، كل  يف معتدالً  وسطاً  عدالً  حقاً  ومنهجاً  واالجتماع االقتصاد ويف السياسة يف ومنهجاً  العبادة يف

 .األمور هذه كل  يف الصاحل السلف طريقة
 وعقائدهم العلم أهل من ليسوا املسلمني اإلخوان من هنجهم على سار ومن قطب وحممد واملودودي قطب وسيد
 املذاهب طريقة على وال الصاحل السلف طريق على فقههم يف يسريون وال والروافض اجلهمية من مستمدة فاسدة

...  وتبعاً  أهوائهم حبسب وتشددوا اإلسالمي الفقه ميعوا وهلذا ودب، هب ما كل  من يأخذون بل اإلسالمية
 منطلقات ومنها اهلائلة الفوارق هذه مع متعمد ظلم ودعوته حممد باإلمام ومدرسته قطب سيد أتباع فإلصاق
 .التكفري
 كل  يف هللا رسول وسنة هللا بكتاب وربطهم اإلسالمية اجملتمعات عقائد إصالح األول ْههم وأنصاره حممد فاإلمام

 اإلسالمي املنهج هذا عن خيرجون ال اإلسالم وفقهاء األمة وسلف ورسوله هللا كفره  من إال يكفرون وال شأن
 . الصحيح

 اخلوارج من والسلف الصحابة أعداء وطرق الباطل أهل طرق على سائرون حنوهم حنا ومن واملودودي قطب وسيد
 .واهلوى باجلهل التكفري من والروافض

 واملبتدعة اخلوارج من أسالفهم طريقة على والسنة بالقرآن يتمسحون أهنم الضالة املدرسة هذه أتباع مكايد من ُث
 ألن حنيفة بأيب وهذا بأمحد يتعلق وهذا مبالك يتعلق وهذا بالشافعي يتعلق فهذا ومذاهبهم بالعلماء يتعلقون ُث

 .والتمسح االلتصاق هبذا إال متشي ال بدعهم

                                                                                                                                                                                  

( : ) وشرع أنصاف وأعشار املتعلمني يتصدرون 11( ) ص ثقال الغزايل يف كتابه ) السنة النبوية بني أهل الفقه وأهل احلدي( 53
قائد والشرائع ... ويف هذا الكتاب جرعة قد تكون ريون الفْت بدل إطفائها ، وانتشر الفقه البدوي ، والتصور الطفويل للعثالقافلة وي

  حيسبون أهنم أحاطوا باإلسالم علما ، بعد قراءة عابرة أو عميقة .ُثالنبوية ،  ثمرة للفتيان الذين يتناولون كتب األحادي
 ( ا.هـولعل فيه درسا لشيوخ حياربون الفقه املذهيب حلساب سلفية مزعومة عرفت من اإلسالم قشوره ونسيت جذوره 

هذه الطريقة قد سلكها مع أهل السنة كل من خرج عن منهجهم ، وجانب طريقتهم السلفية ، فأول ما تبدأ  قلت ) ابن سلة ( :
 خصومتهم للسنة وأهلها هو الطعن يف نقلتها ، وتشويه مسعتهم وإسقاط عدالتهم ، بالكذب واالفرتاء والتحامل .

 ( الوهاب عبد بن حممد اإلمام دعوة عن واالرتياب الزيغ أهل افرتاءات دحرانظر كتاب ) ( 54
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  دعوهتم ألن حممد اإلمام وبدعوة والسنة بالكتاب التمسح إىل يلجؤون ومدرسته قطب سيد أتباع فعل وهكذا
 .الدعوة هذه وعلماء حممد باإلمام بالتمسح إال التوحيد بالد يف سيما وال الناس على تنطلي أن ميكن ال

 الظاملني ولكن اهلائلة الفوارق هذه يعلم ولعله وبأتباعه ودعوته اإلمام هبذا اخلوارج مذهب ويلصق الظامل هذا فيأيت
 ( ا.هـ  [55].يفعلون هكذا

وتأىن معه لعله يرجع إىل اجلماعة ، ويرتك ما هو عليه من املفارقة  [56]عبد اخلالق بن وحاور عبد الرمحن ـ  5
( الشبهات كشف) تهحماضر يف يف غيه ، وأظهر خصومته للسنة أهلها ، فقال  ث، ولكن عبد الرمحن انبعوالبدعة 

 أخطاء يعرفوا أن هبم املنوط الشرعي الواجب أن ظنوا صغار علم طالب قيام يف تتمثل خطرية ظاهرة أمام حنن): 
 ظن وقد منهم الناس حيذروا وأن هبم يصيحوا وأن مكان، كل  يف اَّلَّ  إىل الدعوة ومجاعات والدعاة العلماء مجيع

 وأن والصالة، الصيام فضل من خري وأنه العبادات أنواع كل  على مقدم هذا عملهم أن واعتقدوا الصغار هؤالء
 أمحد واإلمام معني بن حيىي اإلمام بفعل هذا فعلهم وقاسوا احلديث، علماء عند والتعديل اجلرح علم يف داخل هذا

 الدين أحكام من اخلالف فيه يسوغ ما بني التفريق بعد يعرفوا مل األغرار هؤالء وغالب،  وسفيان وسفيان وشعبة
 يعرفوا أن يبلغوا ومل اخلالف، فقه يف شيئاً  عرفوا وال الغيبة، يف واملمنوع املشروع وبني اخلالف، فيه يسوغ وماال

 هو قدحاً  يظنونه العلماء به يقدحون مما فكثري مدحاً، أو قدحاً  القدح يكون مىت وال الشرعية، واملفاسد املصاحل
 الصغار هبؤالء ويقذفون الظالم يف خلفهم قبعوا أناس من يدفعون الصغار األغرار وهؤالء.  ومدح منقبة حقيقته يف

 [57] ..(األلغام حقول وسط
 األسلوب هبذا أنه عبداخلالقبن  عبدالرمحن نسي( : ) 30ـ  29قال اإلمام ربيع املدخلي يف رد كالمه هذا ) ص 

 ابن مواجهة يف الباطل أهل من وأمثاهلما والكوثري، دحالن بأسلوب والبدع الباطل أهل وعن نفسه، عن يدافع
 يف بالطعن بل األولياء؛ يف والطعن األربعة، األئمة يف والطعن باجلهل ورميهم وتالميذْها عبدالوهاب وابن تيمية،
 شرك من العوام أتباعهم من وكثري هم فيه يقعون وما وبدعهم ضالهلم عن دفاعاً  هذا يقولون وأصحابه اَّلَّ  رسول

 .وضالل
، إىل ودعاة علماء بأهنم يصفهم أن بد فال والفْت الباطل أهل عن للدفاع هذا أسلوبه الرمحن عبد استخدم وإذ  اَّلَّ

 يدينوا أن العلماء على فواجب وتوقريه احرتامه جيب ممن كانوا  فإن والدعاة العلماء هؤالء بتسمية نطالبه وحنن
 ومن منهم التحذير جيب الذين والضالل البدع أهل من كانوا  وإن الظالم، يف خلفهم يقبع ومن الصغار هؤالء

  أنف رغم السائرين والسنة احلق لدعاة جديدة وإهانة جديد ظلم هذا الرمحن عبد كالم  أن عرفنا وفتنهم بدعهم
 والتحذير الطعن يف وغريهم والسفيانني وأمحد حيىي بن وحيىي معني بن حيىي املذكورين األئمة طريق على مبطل كل
 .البدع أهل من
 ( ا.هـ .اجلهاد أنواع أفضل من بل حيىي بن وحيىي تيمية ابن قال كما  جهاد األسلوب هذا وأن

                                                                 

هذا الذي تسري عليه احللبية املميعة وأفراخها الصعافقة اليوم من إلصاق جرائم اخلوارج واملندسني يف الصف من القطبية  قلت :( 55
الفتنة وجتاوزوا من الوقاحة يف التشغيب ور ثوغريهم باألئمة ، بل أصل هذه الفتنة األخرية ، ما هم إال احللبية والصعافقة ، فهم من 

 على أصول السنة ، والطعن يف علمائها ما مل فعله أسالفهم .
 (  عبداخلالق بن عبدالرمحن مع حوار/  عشرات ال واحد وصراط مجاعات ال واحدة مجاعةانظر كتاب )  (56
 هذا الكالم هو عني ما يردده كل احلزبية واملميعة ومنهم الصعافقة للطعن يف أهل السنة . قلت : (57
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 أن واحلق) : ل املأريب ملا قابأباطيله ، ومن ذلك ، ونكل ويف كتابه ) التنكيل ( قطع جلاج أيب احلسن املأريب  ـ 6
 بشيء يظفر أن عسى كتيب  خبايا يف عنها ويفتش يبحث ذهب اليت املسائل هذه أن يعلم -هللا سدده- الشيخ
 شرع مبا وجل عزَّ  هللا أعبد أن أريد أنين الفتنة هذه سبب إمنا الفتنة هذه سبب هي ليست،  عليَّ  به يشنع

- الشيخ أن إال العصر هذا يف املبارك املنهج هبذا القائمني علماءنا عليه أدركنا وما األمة سلف منهج ومبقتضى
 خالف وإن يعلمه الذي احلق مبقتضى يفيت أو بالدليل ولو خيالفه علم طالب وجد إذا بال له يهدأ ال -هللا سدده
 من بد ال بل العلم أهل أقوال بقية دون[58]أل ربيع الشيخ بقول وجل عزَّ  هللا يتعبدنا فلم وافقه أو ربيعاً  الشيخ
 (.الباطل ويرد احلق ويقبل األصيل الشرعي امليزان على غريه ومن منه كله  هذا عرض

 التظلم يف بلغ حد أي إىل انظر : ) [59]( 21ـ  18قال اإلمام ربيع املدخلي يف رده كالم املأريب هذا ) ص 
 مبا ربه يعبد أن يريد الذي العابد القانت هبذا نزل ملا دموعهم واستدرار،  وحناهنم الناس عطف الستدرار والتباكي

 .السلف منهج ومبقتضى شرع
 وخصومها الدعوة وأعداء ومفسدون وهدامون وأقزام وأراذل أصاغر بأهنم للسلفيني وصفه العبادة هذه ومن

 شيخا األعمى نظره يف فهما،  مقبل الشيخ أقوال وعن،  ربيع الشيخ أقوال عن خيرجون ال وأهنم وغثاء وحدادية
 .اخل...  واملفسدين واهلدامني األراذل هؤالء وإماما

 يف ناطقاً  املمات إىل لعله عليها واإلصرار الثبات معابد يف وتقلبه بالغثائية، للصحابة وصفه اخلاشعة عبادته ومن
 . واألنبياء الصحابة حق يف تركها األوىل بأن القانت العابد خشوع

 ...هللا إىل هبا يتقرب اليت عبادته من لعله هبا السلفيني وصف أمَّا
 من السلفيني على الشعواء ومحالتك وطغيانك ظلمك وإمنا،  وكتبك أشرطتك يفتش يذهب مل ربيع احلسن أبا يا

 . العلماء إىل عقريهتم يرفعوا أن اجلأهم باعرتافك واحلرب بالطعون سنني
 [ 60] ؟ ربيع برأس شيء كل  تربط فلماذا غريه إىل وصل ربيع إىل وصل والذي

 .املاكر أيها يا
 والبدع الشركيات وحيارب شرع مبا هللا عبادة إىل -طفل وأنت احلمد وهلل ويدعو- العابدين حيب ربيع احلسن أبا يا

 رهبم كتاب  إىل مجيعاً  املسلمون يعود أن نفسه أعماق من يتمىن بل،  شرع مبا هللا يعبدون الذين السلفيني وحيب
 شرع مبا ويعبدوه هللا ليوحدوا كلها  األرض شعوب هلم هللا يفتح وأن شرع، مبا رهبم يعبدوا وأن،  نبيهم وسنة

                                                                 

 !! ) لسنا عبيدا لعبيد (واليوم يقول : الدكتور فركوس ، وأزهر سنيقرة :   )58
تشغيبا من املأريب ، وأنه أراد فما الذي تغري اليوم ، أمل تكونوا باألمس تنكرون ، وتتظاهرون بإنكار كالم املأريب هذا ؟ وكنتم تعدونه 

 به الطعن يف السنة ، ورد أحكام أئمتها .
بات على السنة ، والتظاهر الذي كنتم تظهرونه يف موافقة علماء السنة يف فتنة املأريب ثهذا إن يدل ، يدل على تلونكم ، وعدم ال

 م باحلقد والبغض لعلماء السنة ، وبالفتنة يف أهلها .واحلليب ما هو إال لغرض يف أنفسكم ، ظهرت حقيقته اليوم ، وتفجرت ألسنتك
 انظر كتاب ) التنكيل مبا يف جلاج أيب احلسن من األباطيل ( (59
تنبه يا أيها السلفي هلذه النقطة املهمة ، والنظرة السليمة ، أن ما وصل للشيخني ربيع وعبيد يف هذه الفتنة األخرية من أحوال  (60

  علماء السنة اآلخرين ، وكل تكلم مبا يراه هو أنه حق .اليمن ، هو عني ما وصل إىل
 !فلماذا يطعن إال يف بطانة الشيخني ، ويربط كل شيء برأسهما ، ويصب عليهما الغضب ؟

الفتنة هذه ، قد ال يود بعض املشايخ اخلوض فيها ، وإشهارها بني العامة ، والتكلم هبا يف كل  ثنعم هناك بعض تفاصيل أحدا
 جملس ، فرياعي فيها بعض العلماء أن من املصلحة هو السكوت ، كما نبه على ذلك الشيخ ربيع املدخلي يف رده على فاحل احلريب .   
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 قطب سيد أهم هبم؟ بطشت حىت بال يل يهدأ فلم خالفوين الذين السلفيون هم ومن،  السلفي املنهج ومبقتضى
 وعبد عرعور عدنان أخرياً  أهم واخلوارج كالروافض  الضالة الفرق أهم وأمثاهلم وعوامة غدة أبو أم الغزايل أم وأمثاله؟
 هم؟ من وأمثاهلم؟ واحلداد اخلالق عبد الرمحن
 .املرة هذه يف ولو الصدق تعرف كنت  إن وللناس يل بينهم
 أهل ومع احلسن أيب مع وخيتلف هذا، يومنا إىل الصحابة عهد من مجاعات أو أفراداً  السلفيني عن يذب ربيع

 أهل أي السنة أهل يسع أفيح واسع منهج عنده وليس والالحق، السابق يف السنة أهل شأن شأنه مجيعاً  األهواء
 آخر إىل جنرح وال نصحح قاعدة وال مفصل وال جممل عنده وليس كلها  األمة ويسع اصطالحك على البدع

 . الباطلة أصولك
 وال بابوات وال وصاية دعوتنا على ألحد ليس يقول وال غريهم وال علماء ال السنة أهل ربيع حيارب ال وباملقابل

 أبا يا اآلن أفهمت أوربا ثوار طريقة على بالشباب يسري مثلك وليس بعلمائهم السنة شباب يربط بل ماليل
 تائهاً؟ تزال ال أم نفسك أعرفت احلسن
 وأقواله أعماله يف وليس بأقواله، عبدتال من عليه تتقوله الذي هذا يتصور فلم ربيع على تفرت ال:  وأخرياً 

  وشناعاتك،  [61] وهبتاناً  زوراً  وتردده تفرتيه ما إىل بعيد وال قريب من يشري ما والكبري الصغري مع وتعامله
 فلعل امسها بغري األشياء تسمية على تعودت ولكنك الشرعي وبامليزان باحلق فأدانوك العدول العلماء على عرضت

 ( ا.هـ .الصاحل السلف ومنهج والسنة الكتاب من العلماء عرفه الذي الشرعي امليزان غري عندك الشرعي امليزان
اإلرجاء ، وعلى منواله حزب احلدادية ميان ، وما رمى به أهله من صوان على عقائد اإلوأبطل إفك وافرتاء ابن ـ  7

، وذب ولإلمام األلباين  ثاجلهين ، وعداوهتم الكبرية ألئمة احلدي عبد احلميدومنهم  األشرار السفهاء ، وأقالمه
  الشفاعة ، وبرهن ما للسنة من املكانة . ثعن أحاديشيخنا 

، فكم ودحض تشغيبات احلليب وجنايته على اإلمام البخاري ، ودمر ختريباته اليت ألصقها باملنهج السلفي ـ  8
 .قات ثيب بطعنه يف علماء السنة والتشكيك يف أحكامهم ، ويف محلة األخبار اللجال وصال احل

، فكل هذا أعرضت عنه الصعافقة ، وجتاهلته ، وتسعى يف إخفاء مقاالته ، وعدم إظهارها ملن حيسن فيهم الظن 
 .وتستمد غلوها من احلدادية ، ألن فتنتهم قائمة على خدمة أصول احلليب 

بطانة جمرمة ـ بارك "ما يقرأ أبدا ، عنده :  العباد الشيخ عبد احملسن قول الشيخ ربيع املدخلي عن اين :ثالوجه ال
 !هللا فيك ـ تزين الباطل ، أنا قال يل : ما أقرأ "

كما   !العباد ؟عبد احملسن هذه الكلمة لو عرضناها على أصول الشيخ ربيع املدخلي هل تعد قدحا يف الشيخ 
 !مله وتتصوره احللبية والصعافقة حتُ 

مكانته  ويراد هبا تنقص !يف النوازل والرجال ؟كالمه و هل يراد هبا رد أحكام العالمة عبد احملسن العباد الفقهية ، 
  !مرجعيته منزلته و وحط من  !اإلسالمية العلمية يف األمة 

 قرره الشيخ  ام، فهذه الكلمة حتمل على وورعه وأمانته ال نظن ذلك بعلم الشيخ ربيع املدخلي  اجلواب :

                                                                 

 سنيقرة .بلغوا هذه الرسالة للدكتور فركوس وزميله أزهر  (61
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، قد يندس يف جمالسها وحلقاهتا من هو من أهل الشر أن الشخصية املهمة يف األمة ، نصيحته ألهل اليمن  يف
يف مبادئ الكتاب عند ذلك كما قررت ،من أهل الشر وحيفظها هللا تعاىل  االشخصية املؤمنة يعصمه ولكن هذه
 . البطانة ثشرح حدي

 الناس يَْدُعونَ  عليهم هللا صلوات اأَلنِْبيَاءَ  َجْدنَا: ) و  ( 360/ 5) (اآلثار مشكل شرحقال اإلمام الطحاوي يف ) 
َيُكونُ  إَلْيِهمْ  بِهِ  أُْرِسلُوا ما إىَل  تـْيَاهنِِمْ  َسَبًبا ذلك فـَ ْعِملُ  هلم بَطَائِنَ  بَِذِلكَ  يَكُونُوا حىت هبِِمْ  َوِخْلَطِتِهمْ  إيَّاُهمْ  إلِِ  َوتَْستـَ

 بِظَاِهرِهِ  مَحُْدهُ  جيَِبُ  من على يَِقُفونَ  من ذلك يف فـََيْحَمُدونَ  منها عليه يَِقُفونَ  ما أُُمورِِهمْ  يف ذلك يف اأَلنِْبيَاءُ 
يـَُقر ِبُونَهُ   من َويـَعُدُّونَهُ  منهم حَيَْمُدونَهُ  الَ  ما على منه يَِقُفونَ  من منهم َويـَُباعُِدونَ ،  أَْولِيَائِِهمْ  من َويـَعُدُّونَهُ  منهم فـَ
 عليه يُوِقُفُهمْ  ما على أَنِْبيَاَءهُ  وجل عز اَّلَُّ  يُوِقفُ  ُثَّ ،  َذم    َوِمنْ  مَحْد   من ـيَُعر ِفُونَهُ  ممَّنْ  يـُْبِطنُ  مبَا َأْعَلمُ  َوَاَّلَُّ  ، َأْعَداِئِهمْ 

 ( ا.هـ بَاِطِنِهمْ  من
وهللا تعاىل حيفظ علماء السنة ويؤيدهم باملعية ومسلمات أهل السنة وال نزاع فيها ، هذه املسألة هي من مقررات 

عبد احملسن العباد ـ حفظه هللا ورعاه ـ من هؤالء أئمة السنة الذين قال فيهم  ثالعالمة احملدأن اخلاصة ، وحنسب 
 :  (والالحقني السابقني احلديث حفاظ أسالفهم بسري الناهبني تذكرييف مقدمة كتابه )الشيخ ربيع املدخلي 

 النفسية املواهب بشىت وأمدهم عينه على صنعهم رجاال وصيانتها املطهرة السنة هذه حلفظ هللا أعد ولقد) 
 أخبارهم على املطلع يف وجيعل العجب، ويستنفد العقل، يبهر مما املستوعب واحلفظ املتوقد، والذكاء والعقلية،
 هللا وعد إنفاذ هي سامية لغاية إال العجيب اإلعداد هذا أعدوا ما العباقرة هؤالء بأن يقينا قلبه ميأل ما وأحواهلم

 ا.هـ{ (  حلََاِفظُونَ  َلهُ  َوِإنَّا الذ ِْكرَ  نـَزَّْلَنا حَنْنُ  ِإنَّا}  الكرمي
 : تهم يف األمة كما نصت عليه الشريعة مبينا منزل (232/  20) (الفتاوى جمموعوقال اإلمام ابن تيمية  يف ) 

 َكلُّ   إذْ  َوِدرَايَِتِهمْ  ِهَدايَِتِهمْ  َعَلى اْلُمْسِلُمونَ  َأمْجَعَ  َوَقدْ  َواْلَبْحرِ  اْلبـَر ِ  ظُلَُماِت  يف  هبِِمْ  يـُْهَتَدى النُُّجومِ  مِبَْنزَِلةِ  اَّلَُّ  َجَعَلُهمْ ) 
بْلَ  أُمَّة   َعثِ  قـَ عَُلَماؤَُها َوَسلَّمَ  َعَليْهِ  اَّلَُّ  َصلَّى حمَُمَّد   َمبـْ  ُخَلَفاءُ  فَِإنَـّهُمْ  ؛ ِخَيارُُهمْ  عَُلَماَءهُمْ  فَِإنَّ  اْلُمْسلِِمنيَ  إالَّ  ِشَرارَُها فـَ

ِتهِ  يف  الرَُّسولِ   أَنَّهُ  َوِليـُْعَلمَ .  نَطَُقوا َوبِهِ  اْلِكتَابُ  نَطَقَ  َوهبِِمْ  قَاُموا َوبِهِ  اْلِكَتابُ  َقامَ  هبِِمْ  ُسنَِّتهِ  ِمنْ  َماتَ  لَِما واحمليون أُمَّ
 ِمنْ  َشْيء   يف  َوَسلَّمَ  عََلْيهِ  اَّلَُّ  َصلَّى اَّلَِّ  َرُسوِل  خمَُاَلَفةَ  يـَتـََعمَّدُ  عَامًّا قـَبُواًل  اأْلُمَّةِ  ِعْندَ  اْلَمْقبُوِلنيَ  اأْلَئِمَّةِ  ِمنْ  أََحد   َلْيسَ 
 ـيُْؤَخذُ  النَّاسِ  ِمنْ  أََحد   ُكلَّ   أَنَّ  َوَعَلى الرَُّسوِل  ات َِباعِ  وُُجوِب  َعَلى يَِقيِنيًّا اتِ َفاقًا ُمتَِّفُقونَ  فَِإنَـّهُمْ  ؛ َجِليل   َواَل  َدِقيق   ؛ ُسنَِّتهِ 

ْولِهِ  ِمنْ  ُهمْ  ِلَواِحدِ  وُِجدَ  إَذا َوَلِكنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّلَُّ  َصلَّى اَّلَِّ  َرُسولَ  إالَّ  َويـُتـَْركُ  قـَ  َصِحيح   َحِديث   َجاءَ  َقدْ  قـَْول   ِمنـْ
  ا.هـ  (. تـَرِْكهِ  يف  عُْذر   ِمنْ  َلهُ  بُدَّ  َفاَل  خبِاَلِفهِ 

 أهنا ترى اليت الفئات وهذه ا يف أهل السنة  : )اعن( ط121صفة الغرباء ( ) ص  ملا قال سلمان العودة يف )و 
 ويف حتماً، وتقصري خلل وفيها وأخطاء، عيوب فيها النجاة، بوصف وأجدر  ،صلى هللا عليه وسلم  بالنيب أحق

 (  كثرية  أو كانت  قليلة فيها؛ توجد ال فضائل غريها
  سلمان مع حوار / الناجية والفرقة املنصورة الطائفة هم احلديث أهلرد عليه الشيخ الربيع ، قائال يف كتابه ) 

  واآلخرة الدنيا سعادة كانت  وإذا" : : تعاىل هللا رمحهـ  اإلسالم شخ قال: )  (48 ص) (العودة فهد بن
 فالعاملون لذلك؛ وأتبعهم املرسلني، بآثار أعلمهم هم بذلك الناس أحقَّ  أن املعلوم فمن املرسلني؛ باتباع هي

 وهم ِمل ة ، كل  أهل من الناجية الطائفة وهم ومكان، زمان كل  يف السعادة أهل هم هلا، املتبعون وأفعاهلم، بأقواهلم
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 مبا عنهم وميتازون الرسالة، أمور من عندهم فيما األمة سائر يشاركون فإهنم األمة؛ هذه من واحلديث السنة أهل
بُ  أن غريهم جيهله مما الرسول عن املوروث العلم من به اْخُتصُّوا  .[62]" به يَُكذِ 

 فإهنم احنراف؛ أو خطأ مجاعاهتم أو آحادهم عند وجد لو أنه السلفيني يف نعتقده والذي: ـ ربيع املدخلي ـ قلت
 الباطل يف والتمادي اإلصرار إذ عليه؛ واإلصرار الباطل يف التمادي عن الناس وأبعد احلق، إىل رجوعاً  الناس أسرع

 ( ا.هـ  .وَديَْدهنم األهواء أهل شأن من
: باهلل عليكم إذا مل يكن العالمة الوالد املريب عبد احملسن العباد رأس الطائفة املنصورة  قال مقيده ـ عفا هللا عنه ـ
 [63] !، فمن يراد هبا ؟توقري وتبجيل العلماء الذي جاء يف النصوص أصل هذا الزمان ، وممن يشمله 

، يف اخلصومات الربيع الشيخ املريب عبد احملسن العباد يعد من شيوخ ربيع املدخلي ، وممن يرجع إليهم الشيخ 
 ويعلق األمة بفقهه وكالمه يف الرجال واملناهج .

 فلنحتكم صادقاً  كان  إذا ولكنهقال يف رده على عدنان عرعور ملا طلب هذا املتأخرة احملاكمة إىل العلماء : : )  ـ
 [64] (.وهترب واعتذر فرفض والفوزان، العبَّاد إىل
( والباطل احلق بني الفاصل احلدق فيهم ، ويعرف وزهنم يف تقريظ الكتب والنظر فيها ،  قال يف ) ثممن يهو و ـ 
 املذكور الكتاب أرسلت إين: )  (فكره و قطب سيد عقيدة على إسالمية أضواء)ملا تكلم عن كتابه  (12 ص)

 صاحل والشيخ العثيمني، صاحل بن حممد والشيخ باز بن عبدالعزيز الشيخ مساحة شيخنا ومنهم العلماء من عدد إىل
 زيد والشيخ اجلامي، أمان حممد والشيخ العباد عبداحملسن والشيخ األلباين الدين ناصر حممد والشيخ الفوزان،

  إن أخطاء على مالحظاهتم إبداء يف راغبا زيد أبو بكر والشيخ جنمي، حيىي أمحد والشيخ املدخلي هادي حممد
 الصالة عليهم والرسل لألنبياء إال منهم ألحد العصمة تعط مل الذين البشر شأن هو كما  مين، حصلت كانت

 (  والسالم
 احملسن العباد :( ، وهو يذب عن عقيدة اإلمام عبد الفتنة ذو إليهم نسبه مما السنة أهل براءةوقال يف مقاله )  ـ

 الظن غلبة يفيد إنه: فقال اآلحاد خرب عن العباد احملسن عبد مشاخينا شيخ العالمة الشيخ سئل"  الكاتب قال ) 
 ! "املسألة هذه يف العلم أهل كالم  عليه قرء وقد العمل، ويوجب

 العنوان هذا افاده الذي القول هبذا القائلني من يكون أن العباد احملسن عبد الشيخ حاشا :ـ ربيع املدخلي ـ  أقول
 ويذب عليها ويغار صلى هللا عليه وسلم هللا رسول سنة حيب بأنه أجزم ممن احملسن عبد الشيخ أن وذلك الرباق؛

 يقول أنه احملسن عبد الشيخ يف اعتقد والذي،  الكاتب إليه نسبه الذي املنظار هبذا إليها ينظر وال،  عنها
  هلا تصديقاً  بالقبول األمة من املتلقاة الصحيحةصلى هللا عليه وسلم  هللا رسول أخبار أن ويعتقد

  فقط العمل ال والعمل العلم توجب وأهنا،  آحاداً  كانت  ولو الظن ال اليقيين العلم تفيد أهنا مبوجبها عمالً  أو
صلى هللا  حممد أصحاب ركاب يف يسري العباد احملسن عبد الشيخ وأن،  إليه املنسوب العنوان هذا يفيد كما

 ( ا.هـ.وغريه األصل هذا يف خالفهم من لكل منابذ وأنه،  بإحسان هلم والتابعني  عليه وسلم
                                                                 

 ( 4/26) جمموع الفتاوى ( )  (62
( : ) وإنين 77اره السيئة على األفراد واألمم ( ) ص ثقال العالمة زيد بن حممد بن هادي املدخلي يف كتابه ) اإلرهاب وآ ( 63

على منهج السلف وزمالئه وتالمذته ـ ومنهم عبد احملسن ـ  ذا مل يكن الشيخ ربيع املدخلي ومشاخيهألؤكد حملمد سرور وأعوانه إ
 ر ، فال أدري من املقصود بالسلفية والسلفيني ( ا.هـ ثواأل ثوأتباع احلدي

 ( 100 ص) (واإلميان السنة علماء على عدنان بغي دفع)  (64
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هل من كان كذلك تنقص منزلته عند الشيخ ربيع ؟ وينظر إليه كما تنظر احللبية والصعافقة  قلت ) ابن سلة ( :
ه تكلم فيمن عامل يف الشيخ ربيع بأنه كرب يف السن ، وتغري ، وال يسمع ، ويلقن األحكام من طرف بطانته ، وكم 

 !!...؟ وأسقطه وأقصاه
، وركب أمواج ضالل أهل الكالم  خرين املتقدمني واملتأ ثفمن يظن هذا ، فهو يظن السوء بعلماء احلدي

 الذين نصبوا العداء للسنة وأهلها . ، وأهوال الرافضة واملستشرقني
 شيخه ، وهللا ال نفهم من هذه الكلمة أهنا طعن من الشيخ ربيع يف"  عنده بطانة جمرمة"قوله :  : ثالثالوجه ال

فوجدناها ، ومسلك أهله ،  ثاحلدي على قواعد وعرضناهامة العالمة عبد احملسن العباد ، بل قابلنا هذه الكل
دراسة أحوال ممن ينقل األخبار والفتاوى عن العالمة عبد احملسن العباد ، أو من يدعي نصيحة من الشيخ ربيع ل

، ممن خيتلق عليه األحكام والعقائد  واملنحرفني ويسري على منهجه وهو من الكذبة والوضاعني، أنه من تالمذته 
 .ـ  السالمو  ـ عليه الصالة يوسف دم من الذئب براءة ، والشيخ عبد احملسن العباد بريء منهاوينسبها إليه 

عن عقيدة  ه( يف ذب الفتنة ذو إليهم نسبه مما السنة أهل براءةيف مقاله )  ع املدخليه الشيخ ربيقالومن ذلك ما 
 هذه من إال يصدر ال جداً  سيء عمل وهذاالشيخ عبد احملسن العباد فيما خيص مسألة أخبار اآلحاد : ) 

 كل  يف ورائه من تسرت حيث العباد احملسن عبد الشيخ حق يف ارتكبه ما ذلك ومن األمة هبا بليت اليت النوعيات
 أخبار أن يرى وأنه،  علمائهم من وأنه مبنهجهم يؤمن العباد الشيخ أن موْهاً  املخزية الشناعات من ارتكبه ما

 ا.هـ(  الظن تفيد اآلحاد
 

 السابقون والالحقون ، ومن ذلك : ثقات هذا مما اعتىن به أهل احلديثنفي الدخالء والضعفاء عن املشايخ ال
 احلماين "  احلميد عبد بن حيىي"  ـ 1

 (537ـ  528/  10) ( سريقال احلافظ الذهيب يف ) ال
 ؟ ثقة أكان: قلت ؟ أعرفه ال كيف:  فقال ؟ علم به لك ؟ تعرفه: له قلت عنه، حنبل بن أمحد سألت: مطني قال
 . مبشاخيكم أعرف أنتم: قال
 إسحاق حبديث هللا عبد أيب عن احلماين، حيىي حدثنا: هللا عبد يبأل فقلت الكوفة، من قدمت: حنبل قال

 . املذاكرة على حفظه فلعله به، حدثته أين أعلم ما: فقال ،األزرق
 . احلماين حيىي حديث على يضرب احلمال هلارون قولوا: وقال حدثه، يكون أن فأنكر أمحد، املروذي سأل وكذا

 . أمحد اإلمام عن جترحيه تواتر قد كما  معني، بن حيىي عن توثيقه تواتر وقدقال الذهيب : 
  احلسد من إال فيه يتكلمون وما شيبة، أيب بن بكر أيب من أوثق عندي هو: الرمادي منصور بن أمحد قالوقال : 

 .احلسد من بريئان والدارمي وأمحد مقدم، اجلرح: ـ الذهيب ـ  قلت
 "املقرئ أبو القاسم علي الزيدي " ـ  2

 ثقة وكان،  النقاش على قرأ من آخر هو: الداين عمرو أبو قال:  (506ـ  505/ 17)(  سري) ال الذهيب يفقال 
  مشهورا ضابطا

 يف ال احلديث يف ضعفه على جممع والنقاش النقاش، عن والتفسري القراءات عنده يءش وأعلىقال الذهيب : 
 كما  اجلملة، يف الداين عمرو أبو وثقه وقد ،لألمرين رواياته بعلو يفرح فال فيه، مقدوحا الزيدي كان  فإن القراءات،

 . أقول ما أدري وما مقدم، اجلرح ولكن النقاش، شيخه وثق
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 " زياد أيب بن يزيد" ـ  3
 ( : ) ضعيف كرب فتغري ، وصار يتلقن ، وكان شيعيا ( 2/215قال عنه احلافظ ابن حجر يف التقريب ) 

 عنه شعبة  ثومع ذلك حد
 .الرجال نقد يف براعته مع شعبة عنه حدث وقد: )  (132ـ 130/  6) ( سريقال الذهيب يف ) ال

 ا.هـ  .كلمة  عنه روى ملا البواطيل، هبذه حدث يزيد أن شعبة علم ولووقال : 
 " سفيان بن يزيد املهزم أبوـ "  4

 يروي شعبة أن والعجب ، ضعفه على متفق سفيان بن يزيد املهزم وأبو:  (172/  14) ( سريقال الذهيب يف ) ال
 ا.هـ. أعلم وهللا ، حاله له تبني أظنه ما عنه،

 " املازين محزة بن العوام" ـ  5
 ا.هـ. أمره عليه وخفي الضعفاء، من القطان عنه يروي ممن فهذا:  (355/  6) ( سريقال الذهيب يف ) ال

 الرجال، نقد يف إماما مالك كان  وقدعند ترمجة اإلمام مالك :  (72ـ  71/ 8)(  سريقال الذهيب يف ) ال ـ 6
 . متقنا جمودا، حافظا،

 لرأيته ثقة كان  لو: قال ال،: قلت ؟ كتيب  يف رأيته هل: فقال رجل، عن مالكا سألت: الزهراين عمر بن بشر قال
 .كتيب  يف

 .ثقة عنده هو عمن إال يروي ال بأنه يعطيك القول فهذا
 ثقة يكون أن ثقة، عنده وهو عنه، روى من كل  أن قال مما يلزم ال ُث الثقات، كل  عن يروي أنه ذلك من يلزم وال

 الرجال، نقد يف التحري كثري  حال بكل أنه إال لغريه، يظهر ما شيخه حال من عليه خيفى فقد احلفاظ، باقي عند
 ا.هـ  .هللا رمحه

 ـ " سيد قطب " 7
 ( : 75اره السيئة ( ) ص ثقال العالمة زيد بن حممد بن هادي املدخلي ـ رمحه هللا ـ يف كتابه ) اإلرهاب وآ

 ىن على ثيلزمه شرعا وال عقال حينما قلت :" إنه أ) أقول حملمد سرور : لقد ألزمت الشيخ ربيع بشيء مل 
  اكتشف ضالالت كبرية "ُثسيد قطب يف كتابه منهج األنبياء ، 

أقول : إن ذلك سائغ شرعا وعقال أن يظهر لإلنسان يف أول األمر صالح شخص وصوابه وعدالته على حسب 
بدعة ضاللة من كتبه ومنشوراته أو مما كتب ما عنده من علم عنه ، فإذا تبني له عكس ما علم أوال :من خطإ أو 

قات ، وجب اتباع احلق بعد ما تبني وال جيوز له غمض العينني عن اخلطأ كما ال جيوز له البقاء عليه خشية ثعنه ال
 أن يوصف بالتناقض إذ ليس هذا بالتناقض الذي يذم فاعله .

ري ، ورحم هللا اإلمام ابن تيمية ثري والكثك لكومن يرجع إىل كتب الرتاجم والسري واجلرح والتعديل جيد من ذل
ل كالمه يف  ثقال :" .. وإمنا كنت قدميا ممن حيسن الظن بابن عريب وأعظمه ملا رأيت يف كتبه من الفوائد م ثحي
ري من الفتوحات والدرة الفاخرة ومطالع النجوم وحنو ذلك ، ومل نكن بعد اطلعنا على حقيقة مقصوده ومل نطلع ثك

 وحنوه .." .الفصوص 
شخص معني أو منهج شخص أو مجاعة كذلك ل جواب ابن تيميةـ  رمحه هللاـ  جيب على كل من اغرت بكتب ثومب

 تبني له أن فيها شيئا من الضالالت والبدع وأنواعا من االحنرافات ، ما كان ُثر ، ثبرهة من الزمن تقل أو تك
 مطلعا من قبل ذلك ، وحينما مت له االطالع عليها وتبني له ما فيها من الشرور تركها وحذر الناس مما فيها 
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 من األخطاء اليت تصادم احلق الذي هو أحق أن يتبع .
خ ربيع بن هادي املدخلي يف كونه اغرت بكتب سيد قطب برهة من الزمن وعليه فال وجه لتعقب حممد سرور للشي

 اطل وحذر منها أبلغ حتذير (  تبني له بعد ذلك ففند ما فيها من البُث، خفي عليه ما فيها من ضالالت وبدع ، 
 أنين وذلك: ) ، قال ـ قال العالمة ربيع املدخلي ملا احتج عدنان أن الشيخ استشهد بكالم سيد قطب 

 :منها ألسباب فعالً  قدمياً  قطب سيد بكالم استشهدت
 سبيل يف بنفسه تضحيته وحول العظيمة اهلاالت حوله وينسج قطب بسيد يشيد ضخم إعالم هناك كان  أنه ـ1

 .األنبياء دعوة وفهم"  هللا إال إله ال"  معىن معرفة إىل قاده الذي احلق، عن البحث يف وإخالصه وصدقه اإلسالم
 على الناس وتربية وجل عز هللا توحيد إىل الناس بدعوة البدء يف األنبياء منهج يوافق ظاهره ما كالمه  يف وجاء ـ2

 .ذلك
 الناس دعوة عن شغلها بذلك والبدء بالسياسة اهتمام من اإلسالمية احلركات به تقوم ما استنكاره إىل باإلضافة ـ3

 يصفه رجل من الكالم هذا فأعجبين والسنة، الكتاب ضوء يف األنبياء منهج عن أحتدث حينذاك وأنا احلق، إىل
 .وغريها األوصاف بتلك الضخم اإلعالم ذلك

 الناس بدعوة البدء يف األنبياء، دعوة منهج يوافق وظاهره وصواب، حق ظاهره الذي الكالم، ذلك عنه فنقلت
 [65]( التوحيد إىل 

( : ) وكنت قبل هذا ، مع معرفيت بشيء من ضالله أحسن الظن به بسبب الدعايات 4وقال يف اهلامش ) ص 
الكبرية اليت كانت تنسج له ، منها أنه قد رجع إىل منهج السلف فلما تبني يل زيف هذه الدعايات  ، قمت مبا 

 وللشباب املنخدعني به ( ا.هـ  جيب علي  من بيان ضالله نصيحة هلل ولكتابه ولرسوله ولعموم املسلمني
مبينا تلبيس عدنان عرعور على اإلمام األلباين  (82 ص) (واإلميان السنة علماء على عدنان بغي دفعوقال يف ) 

يها لفيما  خيص مسألة تكفري سيد قطب للمجتمعات املسلمة ، وأن األلباين مل يكن له دراية هبذه البدعة اليت ع
 سيد قطب .

 وأزعج جداً، عدنان أزعج الكتاب فهذا ،" وفكره قطب سيد عقيدة على إسالمية أضواء"  كتابقال : )  
 سيد كالم  من النقل وأكثرت. .. الشام يف األلباين الشيخ إىل الكتاب هبذا عدنان فتحرك قطب، سيد مقدسي

 وبدون علم بدون وعدواناً  ظلماً  األمة تكفري يف التكفري، يف واضحة كثرية  نصوصاً  عنه نقلت التكفري، يف قطب
 أصول على ال واخلوارج، الروافض طريقة على فيه سار بل التكفري، هذا يف املؤمنني منهج إىل التفات وبدون فهم
 عن احملامي املاكر عدنان فعل فماذا كثرية،  نصوص يف التكفري يف جداً  واضحاً  كالمه  وكان واجلماعة، السنة أهل
 يعرف األلباين الشيخ وكان النص، هذا منه عليه وقرأ األلباين، الشيخ إىل الكتاب هبذا ركض والضالل، البدع أهل

 يدرس مل لكن الوقت، نفس يف جاهل وأنه الوجود، وبوحدة باحللول يقول وأنه قطب، سيد ضالل اجلملة يف
 للصحابة، وسب ه ملوسى سب ه ترك شيء، كل  ترك هذا فعدنان التكفري، يف أقواله وال التكفري يف قطب سيد منهج

 وجاء التكفري، يف الواضحة نصوصه وترك األشياء هذه ترك الوجود، ووحدة للحلول واعتقاده للصفات، وتعطيله
 أو ،«للتكفري يقعد أن يريد: »بقويل عليه علقت قد وكنت إمجااًل، فيه ألن عليكم؛ قرأته الذي النص هذا إىل

                                                                 

 (50ـ  49 ص)(  اخللفية عدنان أوكار على السلفية الشهب انقضاضانظر كتاب )  (65
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 كالمه  صحيح ال،: األلباين فقال القاعدة، هذه عليه وعرض األلباين الشيخ على هذا كالمي  فعرض حنوها، عبارة
 . صحيح هذا

  على وعلق وغريه، قطب لسيد مناقشيت يف حق على أين وعرف كتيب  درس هذا، بعد األلباين الشيخ أن والشاهد 
 الربيع أيها أو ربيع أخ يا أو ربيع شيخ يا أصبت: وقال" القواصم من قطب سيد كتب  يف مما العواصم"  كتايب

 أو اإلسالم يعرف ال قطب سيد أن إسالمية ثقافة أدىن عنده من لكل وتبني سيد، فيه انتقدت ما كل  يف أصبت
 ( ا.هـ .خريا هللا فجزاك كالمه  آخر إىل وفروعه أصوله اإلسالم جيهل

هذه األصناف من الكذبة واملنحرفني ال يزال يندس أمرهم بني أهل السنة ، وينفق باطلهم  قلت ) ابن سلة ( :
من  اجلحاجحة ، ولكن هللا تعاىل هيأ من عباده األتقياءاألئمة  ىيف األمة بلسان العلم ، وقد خيفى أمرهم عل

 يكشف بضاعتهم الكاسدة .
 السنة رواة وأخبار الرواية أحوال مارس ومن: )  (48ـ  47 / 1)(  التنكيلقال العالمة عبد الرمحن املعلمي يف ) 

 واملتهمني الكذابني دخائل عن والكشف عنها الباطل ونفي وحراستها حبفظها األئمة عناية أن علم وأئمتها
 قال ":  152 ص 1 ج "التهذيب هتذيب " ويف ، ومصاحلها دنياهم بأخبار الناس عناية أضعاف كانت،

 أين:  له فقال ؟ وضعتها حديث ألف من أنت أين:  فقال قتله فأراد زنديقاً  الرشيد أخذ:  إبراهيم بن إسحاق
 " ؟ حرفاً  حرفاً  ينخالهنا املبارك وابن الفزاري إسحاق أيب من هللا عدو يا أنت

 حَنْنُ  ِإنَّا} : وجل عز هللا قول وتال ، اجلهابذة هلا تعيش:  قال ؟ املصنوعة األحاديث هذه:  املبارك البن وقيل 
 يتوقف ما وكل العربية يتناول بل ، بلفظه يتناوهلا مل إن مبعناه السنة يتناول والذكر ،{  حلََاِفظُونَ  َلهُ  َوِإنَّا الذ ِْكرَ  نـَزَّْلنَا
 حممد ألن،  القيامة يوم إىل دائمة واهلداية قائمة احلجة تبقى أن القرآن حفظ من املقصود فإن ، احلق معرفة عليه

 عنهم يقطع فال لعبادته خلق إمنا وجل عز وهللا ، الشرائع خامتة وشريعة ، األنبياء خامت وسلم وآله عليه هللا صلى
 ج " ألفيته شرح " يف العراقي قال.  فيها بقائهم لعلة وانقطاع الدنيا احلياة هذه يف ذلك وانقطاع ، معرفتها طريق

 مهدي بن الرمحن عبد عن وروينا ، احلديث يف يكذب أحداً  هللا سرت ما:  قال سفيان عن روينا ":  267 ص 1
 يف رجل َهمَّ  لو:  قال املبارك ابن عن وروينا ، هللا ألسقطه احلديث يف يكذب أن َهمَّ  رجال أن لو:  قال أنه

 ( ."  كذاب  فالن يقولون والناس ألصبح احلديث يف يكذب أن السحر
 

  أنا قال يل : ما أقرأ "قول الشيخ ربيع املدخلي " الوجه الرابع :
قته يف قلوب ثمما تدل على أمانته وورعه وعدله ، وتزيد هذا من األعذار اليت تلتمس للعالمة عبد احملسن العباد 

نرجع إىل من  نايطلع على تفاصيل احلليب وفتنه ، فهذا يعين أنال و ، ذه الفتنة إذا كان ال يقرأ هلأهل السنة ، فهو 
وهم اإلمام ربيع املدخلي ، وأمحد بن حيىي النجمي ، وعبيد اجلابري ، وحممد بن هادي يطلع على تفاصيلها ، 

، وهكذا أيضا هبم احلجة ، واتضحت احملجة  وقامتاملدخلي غريهم من العلماء الذين وقفوا على أخطاء احللبية 
يمن ، وهلذا خفي أمره على األمر يقال يف فتنة هاين بن بريك ، فالذي يعلم تفاصيل باطله ودسائسه هم علماء ال

 وعبيد اجلابري .، الشيخني ربيع املدخلي 
، وحاشاه أن يقررها فضال أن ونقول يف شأن الشيخ عبد احملسن أنه مل يقرأ مقاالت احللي ، ومل يستفد منها 

 الفاصل احلديف ) ، وهذه عني احلجة اليت رد هبا شيخنا القدوة ربيع املدخلي على الشيخ بكر أيب زيد يدعو إليها 
 علماء أحوال على أسفت أنك زعمت( إذ طرح استشكاله وفنده قائال : ) 21( ) ص  والباطل احلق بني
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 انتشار اآلفاق يف كتبه  انتشار وبني هذا بني اجلمع وكيف املوبقات، هذه على ينبهوا مل الذين األقطار يف املسلمني
 .كتبت  ما بعض يف أنت حىت منها، يستفيدون وعامتهم الشمس
 قطب سيد على الرد عن السنة علماء من سكت من سكوت أسباب

 كتب  يقرأوا مل أهنم فالظاهر - العربة وهبم - السنة أهل فأما بدعة، وأهل سنة أهل: قسمان العلماء إن: أقول
 ( ا.هـ  ؟ منها يستفيدوا ومل سيد

 النصيحة .وبذل ، يف حرصه على الدعوة  سرية شيخنا ربيع املدخلي العطرة قيد :
احلرص على  ، يف بيان ما لشيخنا ربيع املدخلي منيق واألمانة ثهذا املقام يوجب لنا أن نذكر فائدة من باب التو 

، وقد سار علماء األمة على إقامة شعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر  ثوح، والنصح للمخالف  ، الدعوة
ومع طالبه ، وعموم املسلمني طول مسريته الدعوية مل يتغري ، ومل ران على هذه السرية مع مشاخيه وزمالئه األق

 [66]يتلون ، ومل يداهن .

                                                                 

يمني ـ رمحهم هللا ـ ( ثتدعي احللبية وأفراخهم الصعافقة أن الشيخ ربيعا تغري بعد وفاة أئمة الدعوة : ) ابن باز ، واأللباين ، وابن ع (66
، ، وأنه يستفاد من ردوده على سيد قطب ـ زعموا كذبا وزورا ـ ، أما يف كالمه يف الدعاة املتأخرين كاملأريب ، وفاحل احلريب ، واحلليب 

اجلهين ، وإبراهيم الرحيلي ، وعبد اجمليد مجعة وغريهم ممن ظهر احنرافهم ، فال يأخذ بكالمه فيهم ، فهؤالء  احلميداحلجوري ، وعبدو 
 من عشرات العلماء الذين اسقطهم بظلم وجور كما يزعم الرويبضة املعتوه عبد احلميد اهلضايب ومن يسري على شاكلته .

الرحيلي ال تقبلها ته إىل إبراهيم الرحيلي هي قبل ظهور فتنة الصعافقة ، وهذه النصيحة منه إىل إبراهيم فتأمل يا أخي الكرمي ، فرسال
 فركوس ، ألن أصوهلم تستمد حياهتا من تقعيد الدكتور إبراهيم الرحيلي . صعافقة د.

 !!، فهذه فرية سرورية قطبية حزبية قدمية  جديد أو قدمي منهجواعلم أن إدعاء أن للشيخ ربيع املدخلي 
 قرره الذي النقد منهج وفق نسري بل ؛" اجلديد"  وال " القدمي" مذهبه على ربيع يوافق ممن هللا حبمد ولسنايقول احلزيب املتسرت : ) 

 والذي تارخيه يف كثري  ابن واحلافظ مؤلفاته يف والذهيب الفتاوى جمموع يف تيمية ابن اإلسالم كشيخ  واجلماعة السنة أهل مذهب حمققو
 االعتقادية، املسائل يف كالمه  على التعويل أو فيها اتباعه من والتحذير املرتجم هبا تلبس اليت االعتقادية البدع على التنبيه يف يتلخص
 خالفاً  ترى كما  والنصفة التوسط على قائم منهج وهو بدعته، ألجل بالكلية حسناته إهدار وعدم ذلك، عدا فيما بكتبه واالنتفاع

 (  وجديده قدميه يف لربيع
 .جديد أو قدمي منهج إيل ينسب أن الفرى أفرى من: أوالً قال الشيخ ربيع املدخلي يف رده على هذا املتسرت : ) 

  وابن والذهيب تيمية ابن إىل رؤوسهم والسيما عنهم والذب البدع أهل نصرة يف احلزبيون عليه يسري ما نسبة الفرى أفرى من: ثانياً 
 الصحابة من األمة سلف عن شيئاً  ينقلوا أن اليوم إىل يستطيعوا مل التلبيس هبذا بدأوا منذ أهنم الكذب هذا على والدليل كثري،

 املليئة وكتبه كالمه،  من املتشابه ببعض وتعلق وتلبيس كذب  تيمية ابن إىل نسبوه وما املنهج هذا تأييد يف اهلدى وأئمة والتابعني
 اإلمام؛ هذا على افرتائهم على دليل أكرب املوازنات، من شئ فيه ليس جمرداً  وقدحاً  ذماً  البدع، أهل ذم يف اجللية الواضحة بالنصوص

 (204 ص) ( املعيار فساد بيان( ، انظر كتاب )  .جهاداً  عليهم الرد ويرى البدع أهل جهاد يف جلها كان  حياته بل
ىن املدخلي على سيد ث( قائال : ) ... وأ15حممد سرور يف  ) السلفية بني الوالة والغالة ( ) ص أمل يرجف هبذه الفرية  قلت :

رية له ... هذه االكتشافات اخلطرية اليت انفرد هبا املدخلي وأعضاء حزبه ث اكتشف ضالالت كُثقطب يف كتابه منهج األنبياء ، 
باملشي بالنميمة ضد إخواهنم الدعاة ، ومل تعد هناك أية حاجة إىل جتميع ...وهم ال يتسرتون من اختاذهم هلذا املوقف وال خيشون 

 بت قيامهم بدور اجلاسوسية ملصلحة والة أمرهم فكتبهم وأشرطة حماضراهتم أصبحت تقارير علنية دون خجل أو حياء ( ثأدلة ت
( يف رده هذه الفرية  70اره السيئة ( ) ص ثهاب وآقال العالمة الفقيه زيد بن حممد بن هادي املدخلي ـ رمحه هللا ـ يف كتابه ) اإلر 

السرورية : ) أقول حملمد سرور : ما وجه اللوم للشيخ ربيع املدخلي على اكتشافه خطر دعوة مجاعة احنرفت يف منهج دعوهتا عن 
 منهج السلف يف دعوهتم فحذر منها وأنذر وأعلن ما يف دعوهتم من خطر على البشر (
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 عدنان بغي دفعة يف شأن نصيحة عدنان ، قال يف ) ثيمني من احملادثومن ذلك ما جاء بينه وبني اإلمام ابن ع
 منه هذا طلب فقد عثيمني، ابن عند باحملاكمة باملطالبة يتعلق ما أما: )  (68 ص)( واإلميان السنة علماء على

 يعرض العثيمني ابن علي فاتصل آخره، إىل وو ربيع ظلمه وأنه مظلوم بأنه وتظاهر شديداً  إرجافاً  عليه وأرجف
 بدعية فاسدة قواعد ووضع البدع أهل عن دافع هذا فإن ، فيها حياكم ال األمور هذه بأن فأقنعته احملاكمة، علي

 ؟  واألشرطة الكتب يف عدنان وبني بيين دار ما كل  تدرس أن استعداد عندك هل ُث وفعل، وفعل وفعل
 . استعداد عندي ما ال،: قال

 املبطل هو ألنه ؛ هذه لدعواه يستجاب وال حياكم ال الرجل هذا أمثال أن أنت تعرف يعين:  أوالً ،  إذاً : قلت 
 هبذا فاقتنع ويرجع، هللا إىل يتوب بأن تنصحه أنك فأرى وكذا، وكذا كذا  وهو السلف منهج على اجلاين وهو
 ( ا.هـ اسألوه اآلن حي وهو ،العثيمني ابن

( عند قول إبراهيم الرحيلي 61وقال يف رسالته ) بيان ما يف نصيحة إبراهيم الرحيلي من اخللل واإلخالل ( ) ص 
:" الرد على املخالف من فروض الكفايات ، فإذا قام به أحد العلماء وحتقق املقصود الشرعي برده على املخالف 

 رر عند العلماء يف سائر فروض الكفايات ( وحتذير األمة ، فقد برئت ذمم العلماء بذلك على ما هو مق
إذا حتقق املقصود الشرعي برد هذا الواحد فقد برئت ذمة الباقني من املسلمني ، نعم  أقول ـ ربيع املدخلي ـ :) 

د يف جلكن إذا مل يتحقق املقصود الشرعي برد الواحد على املخالف بأن يعاند هذا املبتدع املردود عليه ، وبأن يو 

                                                                                                                                                                                  

ا : لقد اعتربت دخول الشيخ ربيع بن هادي املدخلي يف صفوف اإلخوان املسلمني برهة من ثالث( : ) 73وقال يف ) ص  =   
الك من العاجزين عن احلجج املعقولة واملنقولة ث تركه هلم ختليه عنهم وعن منهجهم عيبا من عيوبه ، وفرصة سنحت لك وألمُثالزمن 

 ترك اخلطأ مجلة ُثما مبفرده أو مع مجاعة ما حبسن نية أو غري ذلك ،   لتنتقدوه فأين حجتك الشرعية على أن من وقع يف خطأ
،  ! حذر منه املسلمون  ، أنه ارتكب حمظورا يصح أن يالم عليه ؟ُثوتفصيال احتسابا لوجه هللا راء رمحته سبحانه وخشية عقابه ، 

 والتماسه رضا هللا بسخط الناس . اره احلق على الباطلثبل إنه جيب أن يشكر على تقدميه اهلدى على الضالل وإي
 أين الفهم يا سرور للنصوص اليت تدل على أن الرجوع إىل احلق خري من التمادي يف الباطل ، وأن التائب من الذنب كمن

 ( !ال ذنب له ؟ 
يق املنهج السلفي وقال يف اهلامش : ) املعروف أن دخول الشيخ ربيع يف اإلخوان أول األمر كان لغرض شريف وهو ليدعوهم إىل تطب

عليه  يف الدعوة إىل هللا ويف باب اجلهاد والوالء والرباء ، بل ويف كل ما يأيت املكلف وما يذر من أمر هللا وهنيه ومتابعة رسوله صلى هللا
 وسلم والتأسي به يف قول وفعل واعتقاد وأدب ( ا.هـ 

مبينا علة خمالطته لإلخوان  ( 91 ص) (اخللفية عدنان أوكار لىع السلفية الشهب انقضاضقال العالمة ربيع املدخلي يف كتابه  ) 
 :اخلليج أزمة إبان( الرضا مسجد يف جلسة) شريط من كالمي  نص وإليكواشتغاله بالنظر يف كتبهم : )

 .موقفاً  منهم اختذ كتبهم  قرأ إذا من الناس من فإن اإلخوان كتب  قراءة عن املدخلي ربيع الشيخ سئل
 األخطاء وأعرف الثانوي، يف وأنا قرأته، أنا الظالل يف أنا والباطل، احلق بني أمي ز أنا لكن كتبهم،  بقراءة ابتليت أنا: " الشيخ فقال
 السياسية النواحي يف أخطاءه الكونية، العلوم يف أخطاءه الصفات، يف أخطاءه عرفنا الثانوي، يف وأنا وهللا أعرفها فيه، اليت

 .عرفناها الثانوي يف وحنن عرفناها كلها  واالقتصادية،
 ( ا.هـ.الثانوي يف وحنن ميزناها حنن وهللا مييزوها، ال وإال مييزوها الكتب هذه قرأوا إذا شبابنا أدري ما

 ،إلصاق االضطراب والتضارب بدعوة شيخنا ربيع املدخلي به السرورية القطبية من ورجف كل ما تنفس   قلت ) ابن سلة ( :
 مع اإلمام القدوة بقية السلف .صعافقة فركوس  تسلكه اآلن
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لة على ذلك العامل الراد للبدع طيدعمون املردود عليه ويفرحون بردوده الظاملة الباأناس من أدعياء العلم الساحة 
يستغل املردود عليه هذا السكوت ويوهم  وا خطأ وأباطيل املردود عليه ، بلواألباطيل ويوجد علماء ساكتون مل يبين

لو كان على الباطل ألدانوه ، فإنه حينئذ قطعا جيب على الناس أن هؤالء الساكتني معه ويؤيدونه ، ويوْههم بأنه 
 [67]العلماء الساكتني أم يبينوا للناس احلق نصيحة هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم .

ونصرة للحق وحسما ملادة الفْت واالختالف اليت نشأت عن السكوت أو التأييد املبطن لصاحب الباطل اللذين 
 قق املقصود الذي يسقط احلرج عن الباقني .أديا إىل عدم حت

 وال جيوز أن يقال : فقد برئت ذمم الباقني .
فإذا مل يتحقق املقصود برد واحد أو عشرة من العلماء مل تربأ ذمة بقية العلماء حىت ينهضوا أو ينهض منهم من 

 والعوام كما يظهر هلم الباطل .يتحقق به املقصود وتنطفئ هبم الفتنة وبأن يظهر احلق للناس طالب العلم 
فالقول بتحقق املقصود واحلال هذه والبلبلة واالضطراب الشديد قائمني أمر عجيب وأعجب منه قول القائل "فقد 

 برئت ذمة العلماء "
وكان جيب على الدكتور إبراهيم والعلماء الساكتني وغريهم أن يتحركوا ملواجهة الفتنة والفْت الضاربة أطناهبا وأن 

 يكون هذا الواقع املؤمل حافزا هلم على القيام بالواجب الكفائي .
وال يبعد أن يكون سبب هذه الفتنة الكبرية وما يرتتب عليها هو سكوت الساكتني الذين يرفضون أن يقوموا هبذا 
الواجب الكفائي الذي مل يتحقق املقصود منه برد شخص واحد ، وتأمل فقه أهل السنة السابقني وقيامهم 

 جمتمعني هبذا الواجب العظيم 
" يف إنكاره على أهل البدع : " وهلذا اشتد نكري السلف 1/372قال اإلمام ابن القيم يف " مدارج السالكني " "

له يف ثما مل يبالغوا مواألئمة هلا ، وصاحوا بأهلها من أقطار األرض ،وحذروا فتنتهم أشد التحذير وبالغوا يف ذلك 
 ..والعدوان ، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاهتا له أشد " إنكار الفواحش والظلم

ري من الطلبة املنتسبني إىل السنة للعلماء بيان موقفهم حق وصواب إن صح وجود هذه ثفظهر هبذا أن مطالبة ك
 [68] املطالبة ، وليس من األخطاء ، وأن املخطيء هو من خيطؤهم ، وأن سكوت العلماء عند احلاجة أو الضرورة

                                                                 

( : ) ادعى حيىي حسين ـ بال بينة ـ أن الشيخ ابن باز والشيخ 97قال الشيخ سعد احلصني يف كتابه ) الدعوة والدعاء( ) ص  (67
من كبار علماء السنة مل اهلما ثنوا على سيد قطب ، واحلقيقة أن ابن باز وبكر أبو زيد وأمثبكر أبو زيد والشيخ محود الشعييب أ

 .( .يتهم فعلوا ليكفوا املسلمني شره يضيعوا أوقاهتم يف االطالع على فكر سيد ، ول
هلذا حيىي احلصني هلذا قال و سيد قطب ، أقوال بيان حقيقة رده و صوص عن اإلمام ابن باز يف ن ذهب الشيخ سعد يقدم احلجج والُث

 حسين أنه قال هذه املقولة عن غري بينة .
وقال اإلمام الذهيب يف حق عباد بن يعقوب الرواجين املبتدع الشيعي عند ترمجته من ) السري( منكرا على من احتج به : ) ما أدري  

 قوا بصدقه ( ا.هـ ثوإمنا و  !كيف تسمحوا يف األخذ عمن هذا حاله ؟
 واملفاسد ، ويقدر الضرورة واحلاجة ، ليس إىل من تنبه يا أيها السين ، فهذه الرسالة موجهة إىل العلماء ، وإىل من يزن املصاحل (68

هب ودب ، ومن يصطاد يف املاء العكر ، من اجلهلة الصعافقة ، وأهل األهواء والضاللة ، فهؤالء إذا تكلموا يف هذا الباب فغرضهم 
 ارة الفتنة ، ال نصرة السنة .ثوقيامهم ما هو إال خلدمة أسيادهم ، وإ

منتقدا هذا الصنف ، كاشفا غريهتم املزيفة : ) لو كانت صادقا يف الغرية على السنة وأهلها لشكرت لك ،  يقول الشيخ ريبع املدخلي
وأشدت مبوقفك هذا ، ولكنك مع األسف الشديد أنت وحزبك من أشد احملامني عن أهل البدع والضالل ، ومن أشد امللمعني 

 ( .185ر / حوار مع حزيب متسرت( ) ص لرؤوس البدع والضالل ( ، انظر كتاب ) بيان فساد املعيا
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 .غريها وال العلمية أعمايل من يءش يف والكمال العصمة أدع مل أنا( : )   25ـ  24وقال أيضا يف نفس املصدر ) ص  =    
 األخطاء عن فضالً  والسنة، للكتاب الكثرية واملخالفات األخطاء يف العامل يقع فقد والعقل، العلم أهل من أحد هذا ادعى وال

 .واإلمالئية اللغوية
  له فتوجد الفنون من فن يف إماماً  يكون وقد فيعتذر، عليه يقف فال املصادر من مظانه من رجل ترمجة أو حديث عن يبحث وقد

 ومفسر حمدث من وكم ؟ أخطاؤه له فقيه من وكم خطأً، مثانني تيمية ابن عليه استدرك قد اللغة يف إمام سيبويه فهذا فنه، يف كبوات
 .الكثرية أخطاؤهم هلم

 وعداء البدع اقتحام أو الكبائر ارتكاب إال الرجل مكانة من حيط ال إذ مكانتهم من حتط وال أصحاهبا تضر ال األخطاء هذه وكل
 السنة أهل إسقاط على حلرصهم فإهنم منهم احلاقدون والسيما البدع أهل أما واجلماعة، السنة أهل منهج هو هذا السنة، أهل

 خرجوا الذين لسادهتم انتقاماً  ويتمنونه به حيلمون مبا ظفروا قد أهنم منهم ظناً  أحد، منها يسلم ال اليت السقطات هذه مبثل يفرحون
 .عنه خرجوا مما لكثري متعمدين وشريعة عقيدة السنة أهل منهج عن
 هذا والسيما املهلكات، املوبقات صور يف وصوروها الكربى البدع مصاف يف جعلوها تضر ال اليت اهلفوات من يءبش ظفروا فإذا

 فلم ينقبون ذهبوا هزمية، شر اجملال هذا يف وهزموا واملنهاج العقائد جمال يف يسقطه ما لربيع جيدوا أن وسادته هو عجز ملا فإنه النكرة
 .جللها إصالحي سبق مع األخطاء بعض إال جيدوا
 الضخمة بالعناوين عليها وهولوا وضخموها فرحاً  هبا املساكني فطار تضرهم، وال األئمة بعض منها أكثر يف يقع اليت األخطاء تلك
 السنة أهل مبنهج الناس أجهل بأهنم األسلوب هبذا أنفسهم على ينادون أهنم جاهلني( قبة احلبة من يبنون) املثل عليها يصدق اليت

 ( ا.هـ .يسقط ال وما يسقط ما بني الفرق يف واجلماعة
وهذان ، وقد صاح شيخنا على هذا الصنف يف كم من املناسبة ، ومحل عليهم يف كم من الكتابة ، وعلى رأسهم احلدادية واملميعة 

 ارة الفتنة .ثله يف الوفاء والتفاين يف التشغيب على أهل السنة ، وإثهلم االبن البار الصعافقة ، فال جيدوا متناكح فولد قد 
 ملشاكل عدنان أمثال فمعاجلة: )  (61ـ  60 ص) (واإلميان السنة علماء على عدنان بغي دفعقال ـ نفع هللا به األمة ـ يف كتابه ) 

 أمثال إلصالحها يتصدى الرجل، هذا أمثال من وإصالحها هلدايتها تصدى إذا األمة فياويل ودماراً، بالءً  إال تزيدهم ال املسلمني
 العلم يزيدهم العلم، من املوجودين العلماء هللا يزيد أن نتمىن وحنن تيمية، ابن كأمثال  منهم أكرب هو ومن املوجودين العلم مشايخ
 نزلت وما الكوارث، من هبم نزل ما عنهم ينكشف وحىت واخلري، احلق فيهم ينتشر حىت األمة لدى والقبول اجلاه يرزقهم وأن الكثري

 .الباليا من هبم
 خطؤه، له ُبني إذا والسيما وتصرفاته، مواقفه خالل من مقاصده وعرفت سريته وعرفت أخالقه، وُعرفت منهجه، عرف فقد هو أما
: فيقول والرتفع، التعايل وأسلوب والتحقري االستهانة أسلوب على ذلك يراجع بل املتواضعني، أسلوب على العلماء يراجع وال يعاجل ال

 .اإلسالمية املراكز وغربت املسلمني غربت ولكنها ظفري، غربت ما الفتنة هذه
 والشجاعة القوة من األدىن احلد متلك ال أنك أعتقد إنين والشجاعة، والعظمة القوة من وصلت درجة أي إىل عدنان يا هللا شاء ما

 ظفرك؛ تغرب ال الفتنة أن يف السر ولكن أطفال، يل أنا صعلوك أنا: مرة غري فتقول األسئلة، أضعف على اإلجابة من لرتتعد وإنك
 .تضرك وال وتفرحك تسرك فهي إلثارهتا جمند ألنك
 وال تثبت، وال علم، فال واجملوس، والنصارى اليهود حتت املنازل، أخس يف العلماء وتضع العظيمة، املنزلة هذه يف نفسك تضع كيف
 .-العافية هللا نسأل - ونشره؟ العلم حلمل يصلح الرجل هذا أمثل وال، وال، وال، تقوى وال ورع،
 حىت يعرف ال الذي األسلوب هبذا العلماء حماربتك ويف تقعيدك يف كبرية،  تورطات تورطت وهللا لقد عدنان، يا النصيحة لك أعيد
 من السلفي واملنهج والسلفيني والعلماء الناس وتريح بيتك، تلزم أن أخرى مرةً  لك فنصيحيت السنة، أهل على البدع أهل أشد من

 - ذلك عرفنا وقد أبيت، أم شئت األهداف هلذه إال أنشأهتا وما والضالل، البدع أهل عن هبا حتامي اليت الباطلة وقواعدك أفكارك
 ومن وغريه، ربيع عرفها كاذبة  وعود ومن تقلبات ومن كثرية  مواقف ومن طويلة حرب من ذلك عرفنا وإمنا نتهمك ما - هلل واحلمد

 ( ا.هـ  .لك خري فإنه منه واستفد هذا فافهم غريها، يف عنك وعرفت بشاور، يف عنك ُعرفت سيئة، تصرفات
وقد أجاد وأفاد وأمتع األمة يف رسالته ) مساحة الشريعة اإلسالمية ( ، و) هل جيوز السماح يف الواجبات مراعاة للمصاحل واملفاسد 

 دادية واملميعة وأفرخهم الصعافقة ، ويكشف طيشهم .وعند احلاجات والضرورات ( ، يف بيان هذا األصل الذي يهدم إرجاف احل
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 ولألمر والتضليل والتبديع والتأصيل والتقعيد والتعديل للجرح ورويبضاته فاحل يتصدَّر أن أسفا َوا ( : ) 96قال يف ) ص  =   
  األمر بدرجات النَّاس أجهل ومن , والبصرية العلم عن النَّاس أبعد من وهم , هللا إىل والدعوة املنكر عن والنَّهي باملعروف
  فيكون بصرية   وال علم   بغري اإلسالم باسم أحدهم فيتكلَّم،  واحملرَّم منها املشروع بني يُفر ِقون فال املنكر عن والنَّهي باملعروف

 .خطرياً  وشرُّه عظيماً  ضرره
وا أن وحكمة وبصرية بعلم السَّلفي املنهج إىل الدعاة يف آلمل وإنَّين  اإلسالم علماء وقرَّرها اإلسالم قرَّرها اليت األصول هبذه يهتمُّ

 واملفاسد للمصاحل منهم مراعاةً  الكالم يلزم حينما وكالماً , السكوت يلزم حينما سكوتاً  القيِ م وابن تيمية ابن اإلسالم شيخا ومنهم
 ( ا.هـ .املهديني واألئمة الراسخني العلماء منهج على

 اكتفى إذا فهل,  ؟ العلماء من أهنم هب(  : ) .. 4انية ( ) ص ثنصيحة أخوية إىل األخ الشيخ فاحل احلريب / ال وقال يف رسالته )
 اليت املشكلة هذه ملثل وإدراكه ودينه وبعلمه به يثق العلماء، مئات أو عشرات بني من نظره يف واحد بعامل به نزلت ملمة يف شخص

 .وبغريه به نزلت
 من إىل بالرجوع رضي ألنه ،{ تعلمون ال كنتم  إن الذكر أهل فاسألوا}: تعاىل هللا قول مبقتضى عمل قد هذا بعمله أنه ترى أال

 :فنقول فقط واحد إىل بالرجوع باإلسالم وكذب والسنة الكتاب كذب  قد وأنه هذا يكفي ال قلت إن العلم، أهل من أنه يعتقد
 ..!.هذا؟ عصرنا إىل الصحابة من العلماء من واحلكم القول هذا إىل سبقك من

 من أكثر مبشاكلهم يهتم وهو قوية هبم وعالقته يزال، وال قدمي زمن من اجلزائر يف بالشباب عناية ربيع للشيخ أن تعرف أنت -:رابعاً 
 .نيعثيم وابن واأللباين باز ابن الثالثة العلماء موت بعد السيما له يرجعون ما وكثرياً  غريه،

 ال اليت الشديدة احلملة هذه عن تبتعد أن بك جيمل كان  ما أو معينة؟، قضية يف به ثقة ربيع رأي ينتظر أن هذا بعد عليه أستكثرت
 .والضالل؟ البدع أهل من إليه ُرجع من على إال هبا تقوم أن ينبغي

 وصار ضيعة إىل وانتهى واحد، شخص يف العلم حصر قد ويكون ولإلسالم، ولرسوله هلل مكذباً  ربيع إىل يرجع من أن أتعترب فاحل أيا
 ( ا.هـ .جمنوناً؟

تأمل يا أيها طالب العلم أن الشيخ ربيعا يف هذا املقام مل يشرتط يف البيان وعند الرجوع يف أمر النوازل ، قلت ) ابن سلة ( : 
ميعة اليت اشرتطت اإلمجاع والكالم يف الرجال أن يكون من عشرات العلماء فضال عن إمجاعهم ، فهذا مما ينقض تشغيبات احللبية امل

 ويتم به املقصود الشرعي .، وتتبني به احملجة ، يف اجلرح ، بل يكفي يف ذلك الرجوع إىل عامل واحد تقوم به احلجة 
براهيم الرحيلي يف هنوض العلماء بالبيان واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، ردا على كالم شيخنا ربيع يف نصيحته إلوإمنا كان  

لباطل ، بل متييع قضايا وعمل سلف األمة ، هروبا من مواجهة ا، وتقيداته التميعية اليت ختالف أصول الشريعة  ، طه التعجيزيةشرو 
 . إرادة الفتنةو ، السنة 
 عن يسكتون قد الناصحني الفقهاء العلماء إن: )  (10) ص (  الثانية /احلريب فاحل الشيخ األخ إىل أخوية نصيحة)  يف وقال

 .واملفاسد للمصاحل منهم مراعاة وأشياء أشخاص
 .عنه السكوت مفسدة من بكثري أعظم مفاسد شخص يف الكالم على يرتتب فقد
  يصعد كان  ومىت حذيفة، إال بعضها أو بأمسائهم خيرب ومل املنافقني، أمساء ذكر عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سكت فقد
 .منافق وفالن منافق، فال ويقول املنرب على
 .واملفاسد للمصاحل منه مراعاة ذلك كل

 عقالء من أحد وال عنهم، هللا رضي علي يف الباقني الصحابة كبار  طعن وما ـ، عنه هللا رضيـ  علي جيش يف عثمان قتلة وكان
 أخرجهم لو ألنه لعلي، وإنصاف إعذار منهم ذلك وكان القتلة، هؤالء على واألحكام بعلي، بالتشهري يركضون كانوا  وما التابعني،

 .وضعفها األمة وهن من ذلك على يرتتب وما الدماء وسفك احلروب منها عظيمة، مفاسد ذلك على لرتتب عاقبهم أو جيشه من
 .أكربْها لدفع املفسدين أدىن ارتكاب باب من منه العمل فهذا
 والقسطالين حجر وابن النووي عقيدة يبينوا مل الدعوة وأئمة وغريه، النووي عقيدة يبينا مل ملاذا القيم ابن وتلميذه تيمية ابن وهذا

 .وغريهم؟ والسيوطي والبيهقي
 ا.هـ ...(واملسلمني لإلسالم غشاً  سكوت كل  وال نصيحة تصريح كل  أن تظن فال
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 لبيان احلق يكون من كتمان احلق ومن اخلطأ الكبري الذي ترتتب عليه مفاسد وفْت وانقسام الناس إىل طائفتني أو
 ( ا.هـطوائف خيتصمون ويتهاجرون ..اخل

 هل الرد على املخالف ال يكون إال من عامل راسخ جمتهد ؟ تنبيه :
وأن ذلك من لسان بياهنم ، ومما ينبغي ، يف الرد على املخالف  والفضلمبا أننا يف مقام بيان ما للعلماء من املنزلة 

ممن أن يشمل طالهبم إىل خطاء واملخالفات ال ينحصر إال فيهم ؟ أم هو يتجاوز رد األ، هل من أمانة علمهم 
 يف أصقاع املعمورة ؟هم 

 !اشرتط الدكتور إبراهيم الرحيلي أن الرد ال يكون إال من عامل راسخ يف العلم 
( مبينا 49ل العالمة ربيع املدخلي يف رسالته ) بيان ما يف نصيحة إبراهيم الرحيلي من اخللل واإلخالل ( ) ص قا

صفاته كما ذكرت ، ـ يا حبذا أن يكون الرد من عامل راسخ  1ريه يف الدعوة : ) ثصحة هذا الشرط ، ومدى تأ
ا يف كل رد ، ولو اشرتطنا ذلك يف كل راد لكن استكمال هذه الصفات ال جيب يف كل راد ، وال جيب استكماهل

 .وكل رد الستشرى الفساد واستوىل على األمة بأمجعها إال النادر من الناس 
ـ يؤكد عدم صحة استكمال هذه الشروط أنك ال جتد يف معظم بالد اإلسالم علماء سلفيني راسخني ويوجد  2

 حيد ودحض الشركيات والبدع واخلرافات .التو هللا هبم يف نشر فيها طالب علم ، ومع ذلك فإنه قد نفع 
 أو بلدان تنتشر فيها البدع واملنكرات وال يوجد فيها عامل راسخ وأنا أسأل الدكتور إبراهيم إذا كان هناك بلد 

ة " ، و " كشف ثالثأو علماء راسخون تتوفر فيهم تلك الشروط ، ويوجد فيها طالب علم قد قرؤوا " األصول ال
" كتاب التوحيد" لإلمام حممد بن عبد الوهاب ، وكتاب " الواسطية " ، و " احلموية : لشيخ  الشبهات " ، و

اإلسالم ابن تيمية ، و " عمدة األحكام " لإلمام عبد الغين املقدسي ، أو " بلوغ املرام " للحافظ ابن حجر ، 
ة اإلرجاء ، وبدع الشرك بأهل القبور وتنتشر يف بالدهم أو بلداهنم بدعة تعطيل صفات هللا ، وبدعة القدر ، وبدع

شرب اخلمر ، وهتتك النساء ، فهل جيب أن ينكروا هذه املنكرات يف حدود فيها ر ثوغريها من البدع ، ويك
 علمهم أو جيب السكوت ألهنم ليسوا من العلماء الراسخني ...اخل 

ا ويغريوها يف حدود علمهم وطاقتهم اعتقد أن الدكتور إبراهيم سيجيب بأنه جيب على هؤالء الطالب أن ينكروه
اال لقول هللا تعاىل : } ولكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرن باملعروف وينهون عن املنكر وأولئك هم ثامت

 املفلحون {
 رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطيع فبلسانه فإن  ناال ألمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " مثوامت
 ( ا.هـ يستطيع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان"مل 

 وظيفتهم ، و  إىل هللا الدعوة يفالعلم  ةبإن ما قرره الشيخ ربيع املدخلي من بيان منزلة طل قلت ) ابن سلة ( :
 اليت ذكرها وشروحاهتا من املتونالقيمة ذه احلصيلة العلمية نوا هبحتص مواجهة البدع وأهلها ، إذامن 

 .الشيخ ، هو عني مقررات أئمة السنة اآلخرين  

                                                                                                                                                                                  

لك يا أخي القارئ أن ترجع رسالة ) األمر باملعروف والنهي عن املنكر ( لشيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه هللا ـ  قلت ) ابن سلة ( :
 ، فقد أجاد وأفاد يف بيان آداب هذه الشعرية العظيمة ، وسيتنب لك أن تقرير شيخنا ربيع  (121/  28)( الفتاوى جمموعمن  ) 

 ، وهلل احلمد واملنة .مل خيرج عن ما بينه اإلمام ابن تيمية 
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يوصي الشباب السلفي بالدعوة إذا حتملوا هذه حممد أمان اجلامي ـ رمحه هللا ـ يف دروسه اإلمام  منمسعنا فكم 
 املتون وشروحاهتا 

ن ( مرشدا لطالب العلم على تصحيح عقائد م46ة ( ) ص ثالثقال الشيخ أمان اجلامي يف شرحه ) األصول ال
جيب على طالب العلم  ضل من املسلمني : ) حيتاجون مراجعة اإلميان وحيتاجون تصحيح عقيدهتم ، وهذا ما

ري من األخطاء ، أخطاء منتشرة يف عقيدة عوام ثاليوم أن يصححوا هذه العقائد ، العقائد املدخولة فيها ك
ر األقطار اإلسالمية يعيشون على هذه العقيدة إذا هم حباجة إىل تصحيح عقائدهم ، وقبل ثاملسلمني يف أك

أن تقوم عليهم احلجة ببيان احلق نرجو أن يعذروا ، ألهنم جيهلون أن هذه األنواع من العبادة ، وحيسبون أن 
 ( ا.هـ هذا العمل من حمبة الصاحلني ومن أنواع التوسل بالصاحلني 

( مبينا ) سري الدعوة اإلسالمية يف القارة اإلفريقية ( 45) اإلسالم يف إفريقيا عرب التاريخ ( ) ص  وقال يف كتابه
وأن أحد أيدي هذه الدعوة املباركة هم طلبة العلم ، قال : ) ولقد الحظنا يف الدعاة السنيني روحا عالية ، وعزمية 

، ولكنهم يف الواقع أنشط قافية ثيات املادية والماضية ، وروح اجلهاد ، والتضحية مع ما ينقصهم من اإلمكان
 قافية ، وهللا املستعان .ثري من الذين ميلكون اإلمكانيات الضخمة مادية و ثوأصدق يف دعوهتم من ك

ولك أن تتسأل هنا وعلي أن أجيبك ، لك أن تسأل : على يد من مت هذا التقدم الذي وصفته بالنسبة للدعاة 
 دول غرب إقريقيا ؟السنيني ودعوهتم يف بعض 

 اجلواب : اشرتكت عدة جهات يف العمل املذكور . (
برهة من الزمن  ذكر منها قائال : ) أوال : صغار طلبة العلم من سكان القارة الذين عاشوا يف احلرمني الشريفني ُث

} فاقوا هللا  رجعوا إىل بالدهم فبلغوا ما فهموه عمال بقوله تعاىل : ُثعلى بعض املدرسني يف احلرمني ، ، وتتلمذوا 
 ي علموه ، زادنا هللا وإياهم من العلم النافع ( ا.هـذعملوا بالقليل ال{ ، وقد ما استطعتم ِ 

 من يتمكن ال وأنه العلم، لطلب التفرغ حبجة الدعوة يرتك مبن رأيكم ما: يمنيـ  رمحه هللا ـثاإلمام ابن ع سئلـ 
 يطلب أن ويرى بالدعوة، اشتغل إذا العلم ترك ظنه على يغلب ألنه الطريق؛ بداية يف والعلم الدعوة بني اجلمع
 وإرشادهم؟ وتعليمهم الناس لدعوة اجته نصيًبا منه أخذ إذا حىت العلم

 الصالة عليهم ـ الرسل مقام ألنه عظيم؛ ومقام عالية مرتبة تعاىل هللا إىل الدعوة أن شك ال ) :بقوله فأجاب
{ اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنَ  ِإنَّيِن  َوَقالَ  َصاحلًِا َوَعِملَ  اَّلَِّ  ِإىَل  َدَعا ممَّنْ  قـَْوال  أَْحَسنُ  َوَمنْ : }تعاىل هللا قال وقد ـ والسالم

 [ .33: فصلت]
  َأنَا َبِصريَة   َعَلى اَّلَِّ  ِإىَل  أَْدُعو َسِبيِلي َهِذهِ  قُلْ : }يقول أن وسلم عليه هللا صلى حممًدا نبيه تعاىل هللا وأمر
َعيِن  َوَمنِ   [ .108: يوسف{ ]اْلُمْشرِِكنيَ  ِمنَ  َأنَا َوَما اَّلَِّ  َوُسْبَحانَ  اتَـّبـَ
  إىل الشخص يدعو وكيف{ َبِصريَة   َعَلى: }هنا قوله يف كما  علم بغري الدعوة ميكن ال أنه املعلوم ومن

  ؟ يعلمه ال شيء
 [69].للدعوة األوىل املرتبة هو فالعلم يعلم، ال ما هللا على قائال كان  علم بغري تعاىل هللا إىل دعا ومن

                                                                 

يمني ) كتاب العلم ( ، و ) شرح حلية طالب ثنوصي شباب األمة يف بادئ طلبهم للعلم ، أن ينظروا يف كتايب اإلمام ابن ع (69
ذان الكتابان فيهما آداب الطلب ، وطريقة التحصيل ، وبيان املتون اليت تدرس يف مجيع مراحل الطلب ، مع تقسيم العلم ( ، فه

 هذه املراحل للمبتدئ واملتوسط واملنتهي ، طالب العلم ال يستغين عن هذين الكتابني ، فهما غنيمة ومنحة لألمة اإلسالمية يف 
 هذا العصر ، وهلل احلمد واملنة .
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 الذي األصل ألنه بالعلم؛ البدءُ  كان  اجلمع تعذر فإن وهنايته، الطريق بداية يف والدعوة العلم بني اجلمع وميكن
 قبل العلم باب: العلم كتاب  من العاشر الباب يف صحيحه يف -هللا رمحه- البخاري قال الدعوة، عليه ترتكز
ْغِفرْ  اَّلَُّ  ِإالَّ  ِإَلهَ  ال  َأنَّهُ  َفاْعَلمْ : }تعاىل بقوله واستدل والعمل القول  يـَْعلَمُ  وَاَّلَُّ  َوالُْمْؤِمَناِت  َولِلُْمْؤِمِننيَ  لَِذنِْبكَ  َواْستـَ

َقلََّبُكمْ   .بالعلم فبدأ قال[ 19: حممد{ ]َوَمثـَْواُكمْ  ُمتـَ
 وأهل وجريانه أهله ويدعو يتعلم أن ميكنه اإلنسان فإن أخطأ، فقد والدعوة العلم بني اجلمع ميكن ال أنه ظن ومن

 .العلم طلب يف وهو بلدته وأهل حارته
 وأما الشرعية، األصول على املبين النفوس يف املتمكن الراسخ العلم طلب إىل ضرورة يف بل حاجة يف اليوم والناس

 وما ألصوهلا معرفة دون العامة يتلقاها كما  يتلقاها اليت املسائل من شيئًا به اإلنسان يعرف الذي السطحي العلم
ا قاصر علم فإنه عليه بنيت  .املبطلني وجدال الضرورة وقت احلق عن الدفاع من به اإلنسان يتمكن ال جدًّ

 استطاعتهم بقدر هللا إىل بالدعوة القيام مع العلم لطلب جهودهم يكرسوا أن املسلمني شباب به أنصح فالذي
 تفرغ إذا: العلم أهل قال وهلذا تعاىل، هللا سبيل يف جهاد العلم طلب ألن العلم؛ طلب عن يصدهم ال وجه وعلى

 خبالف هللا سبيل يف اجلهاد من ذلك ألن الزكاة؛ من يعطى فإنه العلم طلب أجل من التكسب على قادر شخص
 [70](  .التكسب على قادر ألنه الزكاة؛ من يعطى ال فإنه للعبادة، تفرغ إذا ما

 املفضلة العلماء، مجعية مدارس يف االبتدائي العريب التعليم مواد تقسم: )  ـ رمحه هللا ـ اإلبراهيمي بشري اإلمامقال 
 يتجاوزها حني وحيصل الناشئ، التلميذ عمر يف األوىل املراحل هي متوالية، سنوات ست على الربنامج، هذا يف

 بالكتابة، والقلم اليد طي ع للقراءة، التأدية صحيح ،"االبتدائي العريب التعليم شهادة" تسم ى شهادة على بنجاح
 تلك وأول الدين، من جزء هو الذي اإلسالمي التاريخ وملبادئ وعماًل، علًما اإلسالمي الدين ملبادئ حمصاًل 

 يف وحيفظ. والتابعني الصحابة من اإلسالم يف اخلالدة اآلثار وذوي الراشدين اخللفاء وسرية النبوية السرية املبادئ،
 بكيفية دراية، التجويد ومبادئ املعىن، وخالصة الغريبة املفردات فهم مع متقًنا حفظًا القرآن من أجزاء املراحل هذه

 استطاع، التعليم عن انقطع فإن. التعليم عن ينقطع مل إن فيها العليا الدرجات وبلوغ املواد هذه يف للتوسع تؤه له
 صحيًحا، فهًما ويفهم صحيحة، قراءة يقرأ ألنه واملطالعة، بالدراسة شاء ما يبلغ أن العربية من حظه مبعونة
 عضوًا يكون أن هذا ونتيجة. وتارخيه ولغته وقوميته دينه، وفضائل دينه من عظيم مال برأس -احلالني على -وخرج

ته، من حقيقيًا  وهذه. إليه داعيًا له، عاماًل  ذلك، على حريًصا حمبوبًا، حمبًّا نافًعا ومعها، وهبا هلا للحياة صاحلًا أم 
 [71](  .النافع والتعليم الصاحلة، الرتبية من الغاية هي

رة األعالم ، ومحلة األقالم ، يريد جنود الشيطان ، ودعاة مثهؤالء الطلبة جنود اإلسالم ، و  قلت ) ابن سلة ( :
اليت سار عليها سلفهم الصاحل ،  ووظيفتهم النبيلة، الشريفة  نتهمن مهبيطهم وصرفهم عثوت النريان كسر أقالمهم

 من الردود ، ومن إقامة شعرية األمر باملعروف والنهي زعجونني أهل الفساد واالحنراف وشرفهم هللا تعاىل هبا ،
 وتبني ما هم عليه من االحنرافمشارهبم ، و كلهم تكشف شهرهتم املزيفة ، وتقطع مآ اعن املنكر ، ألهن 
 وهلذا عدوا كشف زيفهم من قبيل ، بينهم وبني الوصول إىل شباب األمة  يف العقيدة واملسلك ، وتسد 

 ، مع أن ذلك من اجلهاد احملمود ، ومن محاية السنة .!رات ، وعدم النصيحة ثتتبع الع

                                                                 

 ( 169 ص)(  العلم) كتاب ( 70
 (109/  2)ار اإلمام ( ثانظر )آ (71
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( يف رده  61) الدعوة إىل هللا يف أقطار خمتلفة ( ) ص  قال اإلمام حممد تقي الدين اهلاليل ـ رمحه هللا ـ يف كتابه
على بعض املتصوفة : ) فلما رآين جردت السيف يف الدعوة إىل التوحيد وحماربة البدع ذمين يف دروس وعظه ، 

عن عيوبه  ثقصائد ، وهي اليت أقضت مضجعه ، ومن عاديت إذا أردت أن أهجو أحدا أن أحب ثالثفهجوته ب
ريا ، ثرها ومساعها ، فأنظمها يف سلك القصيدة ، وال أقتصر على الشتم اجملرد ، ألن ذلك ال يؤمل كاليت يؤمله نش

 وال عربة بقول من قال : أحسن الشعر أكذبه ، بل أحسن الشعر أصدقه ( ا.هـ 
ي ـ سئل اإلمام ربيع بن هادي املدخلي : شيخنا من األمور اليت صارت تروج وصارت عطفا على السلفيني ، ه

 أقوام يدعون وجوب النصيحة قبل التحذير ، فهل من قول منكم شيخنا يف هذا الباب ؟
فأجاب : ) أجبت على هذا السؤال سلفا ـ بارك هللا فيك ـ ، وهذه األصناف ابتلينا هبا فتجد اإلنسان يشيع 

ة أو نقد أو شيء قال : األباطيل واألكاذيب واالفرتاءات على اآلخرين باألعيان وبالعموم ، وإذا وجهت له نصيح
 ملاذا ما حذروين ؟ وملاذا ما نصحوين ؟ وملاذا ما بينوا يل ؟ 

ل ثعلل فاسدة ، حنن نطلب من هؤالء أن يتوبوا إىل هللا وأن يرجعوا إىل احلق بكل أدب وتواضع ، وأن يرتكوا م
اتبه ، أما تشيع يف الناس هذه التعاليل ، هب أن هذا أخطا وما تكلم ، وما نصحك ، ارجع إىل احلق وبعدها ع

 وتتمادى يف باطلك ويف أخطائك وتقول : ملا فعلوا ، وفعلوا ، كالم فارغ .
  [72]على املؤمن أن يرجع إىل هللا ـ تبارك وتعاىل ـ ويقبل النصيحة اخلفية والواضحة ( ا.هـ 
ب السرت على صاحب الغلط ـ وقال العالمة حممد بن هادي املدخلي يف حماضرته ) تناقضات املخالفني ( : ) جي

رة الشذوذات ، ومل يشتهر عنه القول ومل يذاع ، وإمنا صار ثبأن ال يكون معروفا بالبدعة ، ومبخالفة السنة ، وال بك
بينه وبني إخوانه ، أو بعض من تناقش معه ، أو كان من ذوي املروءات ، أو كان من ذوي يناقش على احلدة 

ل أقوام " .. حصلت النصيحة ، وحصلت اإلرشاد والتوجيه والتصحيح وبيان الغلط واإلنفراد ، نعم نقول :" ما با
 فظ لصاحبه ما تعرفون .، وحُ 
اين : حينما يشتهر مبخالفته ، ويذيعها بني الناس ، وينتصر هلا ، وزيادة على ذلك يدعو إليها ، هذا كيف ثأما ال

 !حيذره الناس ؟
، وقد كان السلف ـ رمحهم هللا ـ يفعلون ذلك ، بل بعضهم كان يطوف  البد أن يقال يف هذا ، هذا فالن فاحذره

على الكعبة ويقول : فالن كذاب احذروه ، فالن وضاع احذروه ، حىت يشتهر هذا يف أهل اجلمع وينتشر ، 
 والقصد من ذلك محية سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .

 ا ، لكانت املفسدة اليت فيه أقل من أختها ، وهي الكذب ولو فرضنا وتنازلنا وسلمنا جدال أن يف هذا تشهري 
 على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونسبة شيء إىل الدين ليس منه ، فأيهما أعم منكرا ؟

الشك أن هذا أعظم ، فلو فرضنا أن هذه مفسدة ، لقلنا : إن هذا من باب ارتكاب أدىن املفسدتني لدرء 
 العظمى ( ا.هـ  

 هللا ـ أن منصب الرد على املخالف ـ وبيان مقاالت أهل الباطل ليس لكل من هب ودب ، بل  واعلم ـ رمحك
هو منصب أهل العلم والعدل وممن عرف بالسنة واالستقامة ، وهبذا نعرف احنراف عبد اجمليد مجعة إذ نصب 

) قرأت  له بعض تغريداته فيبدو ماين اإلدريسي : ثلرد على املخالف ، وذلك قوله يف ع، ولبعض اجلهلة للدعوة 

                                                                 

 (272 ـ1/271( )  املدخلي ربيع الشيخ فضيلة فتاوى)  (72
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من خالل أسلوبه ، واألسلوب هو الرجل ، ويعرف الرجل من أسلوبه أن له موقفا مشرفا جدا صادعا باحلق ، 
 له ثوجريئا يف القول به ، مناصرا للمنهج السلفي ، غصة يف حلوق الصعافقة واإلخوان ، عجز عن القيام مب

أقالمهم ، وْهست أصواهتم يف نصرته ، والذب عن أعراض العلماء بعض من ينتسب إىل السلفية ممن غابت 
 واملشايخ ...( 

 ذا اجلبل العالمة الناقد اجملاهد الشجاع ، والقلم الصلب ناء واملدح هلثانظر إىل هذا ال قلت ) ابن سلة ( :
 !!القوي 

ل مالك وحيىي بن معني وأمحد ثهذا الكالم ال يقال ويطلق إال على مشايخ اإلسالم ، وأئمة اجلرح والتعديل م
والدارقطين وابن تيمية وابن القيم والذهيب وابن حجر وحممد بن عبد الوهاب وابن باز واأللباين ومقبل الوادعي 

 !وربيع املدخلي ، ولكن املخذول عبد اجمليد مجعة أطلقه على غلمانه وصبيانه لغرض يف نفسه 
وهو توصل بتتبع صفحات احلكومة وجهاهتا والتشغيب عليها ، شتهر يف وسائل الهذا اإلدريسي نكرة جويهل ا

جيهل من هو اإلمام ربيع املدخلي ، فكيف به أن يعرف مشايخ السنة اآلخرين ؟ وكيف به يعرف أصول العلم 
 وهو يقر بأنه من عامة الناس . !من أين نزلت عليه ؟ !ومتونه ، ومسائله ؟

هذا املرجف املعتوه حليق اللحية املبنطل ظهر فجأة يف بؤرة فتنة عبد اجمليد مجعة ، يدعي السلفية وهو يسلك 
مسالك اخلوارج يف التشغيب واملظاهرات ، وخيوض يف نوازل األمة بالعمى واجلهل املركب ، فاحلق واألوىل والعدل 

 وأصحاب القنوات هم الصعافقة ملا عرف عنهم  أن نقول :أن غلمان وصبيان عبد اجمليد مجعة من الصحفيني
 من اجلهل والفْت .

 ،وسنيقرة ، وإال فاإلمام ربيع املدخلي ، وهو ، عبد اجمليد مجعة يقصد بالعلماء يف رسالته هذه هم : فركوس 
) مطعون يف بطانتهم ، وربيع كرب يف السن ، وعبيد ال يبصر ، وهم ليسوا عبيدا وعبيد اجلابري عندهم : 

  !! لعبيد ، وأن منشأ الفتنة هو عبيد ، وأن ربيعا تكلم يف كم من عامل ... (
 فهذه هي صورة ومنزلة الشيخني عند صعافقة عبد اجمليد مجعة .

ارة الفْت ، ويسلك مسالك احلدادية يف طعنه يف علماء السنة وأقالمها ، ثهكذا مجعة الفتان يدفع بالطائشني إل
  !يرى رائد املهداوي أشرهم كذا كما كان يرى فاحل احلريب من أمرهم ، و   ويرى أهنم سكتوا وجبنوا ،

على كل حال ، أهل السنة ملا يقررون أصل الرد على املخالف ، وانتقاد األخطاء ، فال ينصحون به كل أحد ، 
صعافقة ، بل هو يفتقر إىل ضوابط وشروط لو رعيت وأخذ هبا لسلم أهل السنة والساحة من الغوغاء واجلهلة وال

 وعرف قدر أنفسهم ، وحسم مادة اخلالف ، ويبقى بني أهل العلم يعاجل 
قال الشيخ ربيع املدخلي يف حماضرته ) الرد على أهل البدع جهاد ( ملا سئل :" هل ينقم على السلفيني اشتغاهلم 

 بالردود بدعوى أهنم ال يهتمون بالعلم ؟"
أهل الباطل ، ال يرد عليهم ويدحض أباطيلهم إال باللم ، قال هللا فكان مما أجاب عنه : ) اجلاهل كيف يرد على 

ـ تربك وتعاىل ـ ، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، قال الصحابة ـ رضوان هللا عليهم ـ ، قال السلف ـ رمحهم 
تعاىل ـ ومن سنة رسول ق من كتاب هللا ـ تبارك و ثهللا ـ ، قال مالك ، قال األوزاعي ، قال فالن ، من أقوال اليت تنب

 هللا ـ عليه الصالة والسالم ـ
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والرد على أهل البدع جهاد ، أفضل من الضرب بالسيوف ، وضرب بدع اإلسالم خطري جدا ، ألنه لو سكت 
الناس عن الرد على أهل األهواء لضاع الدين كما ضاع دين أهل الكتاب ، فإهنم حرفوا وبدلوا وميعوا ، وما كان 

 وحيارب هذا التبديل ، البدع حتريف لدين هللا وإفساد لدين هللا وإفساد لألمة .هناك من ينكر 
 حلماية هذه األمة من ضياع دينها ، وحلماية دين هللا ، و اد إمنا هو جماهد إلعالء كلمة هللاوالذي يرد هذا الفس

، ونشره يف  إىل محاية دين هللافيبني بالعلم واحلجة والربهان ، ويدعو إىل ذلك باحلكمة واملوعظة احلسنة، يتذرع 
 املسلمني وغريهم بكل ما يستطيع من الوسائل ...

من جوانب العلم املهم .. ما يقوله أهل األهواء عن أهل  تعلموا العلم ، يعين كتب العلم هي جانب أخوتاهفيا 
ل األهواء والبدع عند  يردون على أهُثغري صحيح ، بل هم مشتغلون بالعلم لنافع ،  !السنة أن شغلتهم الردود 

احلاجة إىل ذلك ، وهذا شرف هلم ، ألن هذا من باب النصيحة هلل ولكتابه وألئمة املسلمني وعامتهم ، وسري 
 (  267ـ  1/264منهم على طريقة السلف يف محاية دين هللا ( ، انظر ) فتاوى فضيلة الشيخ ربيع املدخلي ( )

ربيع املدخلي ، وجاء بكالم جامع نافع يف بيان ضوابط الرد على  قد  أجاد وأفاد شيخنا قلت ) ابن سلة ( :
املخالف ، مما يدل أنه ال يتقلد هذه املنزلة ، ويكون من أهل هذه الفضيلة إال من مجع اإلخالص ، والعلم ، 

 والعدل ، وأن يقرر احلق بالسنة ال بالبدعة .
 

 الشروط اليت ينبغي مراعاهتا عند الرد على املخالف :
هذا الشرط البد منه يف مجيع األعمال واألقوال فال تصح العبادة إال به ، ومنها : األمر باملعروف  :[73]خالص اإل

والنهي عن املنكر ، والرد على املخالف ، فال ينهض إال حلماية اإلسالم ، وإعالء كلمة هللا تعاىل ، ال محية 
تتفاوت ، ال يطلع على مراتبها إال هللا تعاىل ، فمن السفه  حزبه ، ونيات الناس يف هذا املقام وأمجاعته  وألشيخه 

واجلهل أن يتهم النيات ، ويتأىل على هللا ، كما نرى من احلزبية املميعة وأهل األهواء يتهمون أهل العلم والسنة 
، ويريدون يريدون املناصب ، ويريدون الشهرة أهنم يتزلفون هلم ، وأهنم بأهنم عبيد احلكام ، وعمالء أسيادهم و 

 إقصاء الدعاة ، وإىل غري ذلك من قاموس االهتامات .
ناقال كالم أيب حممد اجلوزي يف بيان آداب املناظرة  (361/  4) (املنري الكوكب شرحقال العالمة ابن النجار يف ) 

 َعنْ  احلَْْيدَ  نـَْفِسهِ  ِمنْ  آَنسَ  َفِإنْ  تـََعاىَل  اَّلَِّ  ِعْندَ  لَِما طََلًبا احلَْق ِ  إْظَهارِ  يف  اْلَقْصدِ  ُحْسنُ :  بِهِ  اْلبَُداَءةُ  جتَِبُ  َما َأوَّلُ  : ) 
َها الصَِّحيحِ  اْلَغَرضِ  ْلَيُكفَّ ْلَيتـُْركْ  َوِإالَّ  َمَلَكَها، َفِإنْ  ِبَْهِدِه، فـَ  (  اْلَمْجِلسِ  َذِلكَ  يف  اْلُمَناظَرَةَ  فـَ

                                                                 

 !خالف ورجوعه للحق ...( ص فيه : أن حيب هداية املالقال إبراهيم الرحيلي : ) ومن لوازم اإلخ (73
رت من ثـ أك 2( : ) 45إبراهيم الرحيلي من اخللل واإلخالل ( ) ص قال العالمة ربيع املدخلي يف رسالته ) بيان ما يف نصيحة 

الشروط والضوابط ، ومل تسق األدلة على مشروعيتها أو وجوهبا ، ومل تنقل عن الكتاب والسنة وال عن أئمة اإلسالم هذه الشروط 
 [111} قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني { ]البقرة : والضوابط ، وهللا يقول : 

 ريا من أهل السنة .ثبط كثار من الضوابط والشروط مما يفرح به أهل األهواء ويثاإلك ذاوه
نعم اإلخالص والتجرد جيب أن يكونا يف كل عمل يتقرب به إىل هللا ، وينبغي أن حيب الراد للمردود عليه اهلداية والرجوع إىل احلق ، 

لكرام ـ عليهم الصالة والسالم ـ ال يرون أن ذلك من لوازم اإلخالص ولكن ذلك ال جيب وال هو من لوازم اإلخالص ، فحىت الرسل ا
 ، وال من واجبات دعوهتم .(

 
 



 

87 

إال وأحببت أن يوفق ويسدد ويعان ، وما كلمت أحدا قال اإلمام الشافعي ـ رمحه هللا ـ : ) ما كلمت أحدا قط 
 ( .2/26قط إال ومل أبال بني هللا احلق على لساين أو لسانه ( ، انظر ) الفقيه واملتفقه( )

( معلقا على كالم اإلمام 31قال احلافظ ابن رجب احلنبلي ـ رمحه هللا ـ يف ) الفرق بني النصيحة والتعيري( ) ص 
ل على أنه مل يكن له قصد إال يف ظهور احلق ، ولو كان على لسان غريه ممن يناظره أو الشافعي : ) وهذا يد

خيالفه ، ومن كانت هذه حاله ، فإنه ال يكره أن يرد عليه قوله ، ويتبني له خمالفته للسنة ، ال يف حياته وال بعد 
من السلف واخللف ، ومل يكونوا  مماته ،وهذا هو الظن بغريه من أئمة اإلسالم الذابني عنه ، القائمني بنصره

يتمسكون به ،  ثيكرهون خمالفة من خالفهم ـ أيضا ـ بدليل عرض له ، ولو مل يكن ذلك الدليل قويا عندهم حبي
 ويرتكون دليلهم له ( 

( : ) يعجبين ما وقع لبعض 48ـ  47فتاوى ( ) ص لالرمحن السعدي ـ رمحه هللا ـ يف ) ا قال العالمة الفقيه عبد
 يف بعض املسائل ، ويزعم أنه  العلم ، وهو أنه كتب له إنسان من أهل العلم والدين ينتقده انتقادا حاراأهل 
 فيها ، حىت أنه قدح يف قصده ونيته ، وادعى أنه يدين هللا ببغضه بناء على ما توهم من خطئه ، خمطئ

 فأجاب املكتوب  له : 
ـ  السيئة ، وسلكت ما حيرم عليك من اهتام أخيك بالقصد يا أخي ، إنك إذا تركت ما جيب من املودة الديني

على فرض أنه أخطأ ـ وجتنبت الدعوة إىل هللا باحلكمة يف هذه األمور ، فإين أخربك قبل الشروع يف جوايب لك 
 قامة على مودتك ، واالستمرار على حمبتك املبنية على إلعما انتقدتين عليه ، بأين ال أترك ما جيب علي من ا

أعرفه من دينك انتصارا لنفسي ، بل أزيدك بإقامة العذر لك يف قدحك يف أخيك بأن الدافع لك على ذلك ما 
قصد حسن ، لكن مل يصحبه علم يصححه ، وال معرفة تبني مرتبته ، وال ورع صحيح يوقف العبد عند حده 

 . السيئقصد الذي أوجبه الشارع عليه ، فلحسن قصدك عفوت لك ما كان منك يل من االهتام بال
  !فهب أن الصواب معك يقينا ، فهل خطأ اإلنسان عنوان على سوء قصده ؟ 

، وهل هذا  !، فهل سلم أحد من اخلطإ ؟ !فلو كان األمر كذلك لوجب رمي مجيع علماء األمة بالقصود السيئة 
 !إذا أخطأ ؟ السيئالذي جترأت عليه إال خمالف ملا أمجع عليه املسلمون من أنه ال حيل رمي املسلم بالقصد 

 وهللا تعاىل قد عفا عن خطإ املؤمنني يف األقوال واألفعال ، ومجيع األحوال ( ا.هـ 
 

َرأْ }هو شرط يف صحة القول والعمل ، قال هللا تعاىل : و ، الرسالة يف هذا أصل  العلم الصحيح :  بِاْسمِ  اقـْ
، ِمنْ  اإلنسان َخَلقَ  َخَلَق، الَِّذي َربِ كَ   َرأْ  َعَلق   {يـَْعَلمْ  ملَْ  َما اإلنسان َعلَّمَ  بِاْلَقَلِم، َعلَّمَ  الَِّذي اأْلَْكَرُم، َوَربُّكَ  اقـْ

 [5ـ1]العلق :
 عنها قال وقدعند تفسري هذه السورة : )  (12/  9)(  البيان أضواءيف )  قال العالمة حممد األمني الشنقيطي

 الفتتاحية التأسيس من فيها جاء ملا وذلك،  العجائب فيها اليت السور من وأمثاهلا إهنا:تيمية ابن اإلسالم شيخ
 ( .وقصورا عجزا حقها إيفاءها تستطيع وال العظيمة الرسالة تلك

 بالقراءة فاألمر عليها داللة بعدها وما الرسالة يف األصول هي الثالث املسائل وتلك: )  (15/  9) وقال أيضا
 الرسالة أي اجلهة لتلك تدليل{ َخَلقَ  الَِّذي}و،  التكليف جلهة بيان{ َربِ كَ  بِاْسمِ }و،  الوحي لتحمل تكليف
 إقامة من بد ال فكان،  منها بواحدة وال يؤمنوا مل إليهم املرسل أن شك وال،  اجململ الدليل مع واملرسل والرسول

 ا.هـ (  .بالتفصيل ثبوهتا على األدلة
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، {فاعلم أنه ال إله إال هللا}ول والعمل"، لقول هللا تعاىل :وقال اإلمام البخاري يف صحيحه ) "باب العلم قيل الق
 ( فبدأ بالعلم 

د به أن العلم شرط يف صحة القول والعمل ( : ) قال ابن املنري : أرا1/201قال احلافظ ابن حجر يف ) الفتح ( )
 فال يعتربان إال به ، فهو متقدم عليهما ، ألنه مصحح للنية املصححة للعمل ( 

على أنه ال جيوز  ث( : ) واستدل هبذا احلدي1/20" إمنا األعمال بالنيات " ) ثوقال أيضا عند شرحه حدي
ل يكون منتفيا إذا خال عن النية ، وال يصح نية فعل اإلقدام على العمل قبل معرف احلكم ، ألن فيه أن العم

 الشيء إال بعد معرفة حكمه ( ا.هـ
 قد عد " العلم " أصال من أصول الدعوة السلفية ، فال يقتحم باب الدعوة ، ويتحمل الرد على املخالف 

 ، [74]ر ما يصلح ثأكيفسد سالعلم فهذا بتسلح الإال بتوفره ، والتحلي به ، وإال من دخل ميدان الدعوة بدون 
 ، إال من هذا التخريب ، فإن أصحاهبا دخلوا ميدان الدعوة ، والكالم ومادهتا ا أصل فتنة الصعافقة وم

 يف النوازل ، والتصدي للمخالف بدون علم وأدب .
 كان  إذا واملناظرة اجملادلة عن ينهون وقد: )  (374/  3) (والنقل العقل تعارض درءقال اإلمام ابن تيمية يف ) 

 املقاتلة يف الضعيف ينهى كما  املضل ذلك يفسده أن عليه فيخاف الشبهة وجواب باحلجة العلم ضعيف املناظر
 (  منفعة بال املسلمني ويضر يضره ذلك فإن الكفار علوج من قويا علجا يقاتل أن

ْوم   ِمنْ  َواْلَعَجبُ : )  (254ـ  253/ 9) (الفتاوى جمموعوقال يف )   النَّاِقَصةِ  ِبُعُقوهِلِمْ  الشَّرْعِ  َنْصرَ  بَِزْعِمِهمْ  أََراُدوا قـَ
َعُلوهُ  َما َفَكانَ .  اْلَفاِسَدةِ  َوأَْقِيَسِتِهمْ  ينِ  َأْعَداءَ  اْلُمْلِحِدينَ  َجرَّأَ  ممَّا فـَ ْساَلمَ  َفاَل  َعَلْيهِ  الدِ   ( . َكَسُروا  اأْلَْعَداءَ  َوال  َنَصُروا اإلِْ

 
 بالعدل يأمر هللا أنتعاىل ، و"  هللا صراط هو الذي بالعدل إال واألرض السمواتما قامت  العدل واإلنصاف :

"، فما ظهر الظلم واجلور يف األرض ، وتأسست مناهج الكفر والبدع إال باالنصراف عن الصراط  واإلحسان
 املستقيم ، وجمانبة العدل .
 نقول وأال احلق إال عليه نقول أال أمرنا قد وهللا : ) (199/  2) (النبوية السنة منهاجقال اإلمام ابن تيمية يف ) 

 أن حق فيه قوال الرافضي عن فضال نصراين أو يهودي قال إذا لنا جيوز فال والقسط بالعدل وأمرنا بعلم إال عليه
 ا.هـ (  احلق من فيه ما دون الباطل من فيه ما إال نرد ال بل كله  نرده أو نرتكه

مبينا ما اتصف به أهل السنة من العدل واإلنصاف مع مجيع  (51 ص) (العليل شفاءوقال اإلمام ابن القيم يف ) 
 حق مجع فمذهبهم،  باطلهم من براء وهم،  فيه يوافقوهنم فهم الطوائف من طائفة مع حق فكلالطوائف : ) 

 الطوائف من طائفة كل  باطل ونفى،  الوجه ذلك من أهله ومواالة ونصره به والقول بعض إىل بعضه الطوائف
 . الوجه هذا من أهله ومعاداة هوكسر 

 وال،  الطوائف من طائفة حق يردون وال،  اإلطالق على منهم فئة إىل يتحيزون ال الطوائف بني حكام فهم 
  يعدلوا ال أن على ويكفروهنم يعادوهنم قوم شنآن حيملهم وال،  بباطل باطال يردون وال،  ببدعة بدعة يقابلون

                                                                 

قال األمام حممد بن عبد الوهاب  ـ رمحه هللا ـ يف رسالته ) كشف الشبهات ( : ) والعامي من املوحدين يغلب األلف من علماء  (74
[ ، فجند هللا هم الغالبون باحلجة واللسان ، كما أهنم 173]الصافات :{وإن جدنا هلم الغالبون }هؤالء املشركني ، كما قال تعاىل :

 الغالبون بالسيف والسنان ، وإمنا اخلوف على املوحد الذي يسلك الطريق ، وليس معه سالح ( ا.هـ 
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 بني يعدل أن رسوله أمر وتعاىل سبحانه وهللا،  بالعدل مقاالهتم يف وحيكمون احلق فيهم يقولون بل،  فيهم
 وأمرت كتاب  من هللا أنزل مبا آمنت وقل أهواءهم تتبع وال أمرت كما  واستقم فادع فلذلك }:  فقال الطوائف

  هوى يتبع ال وأن،  أمره كما  نفسه يف يستقيم وأن وكتابه دينه ىلإ يدعو أن سبحانه فأمره{ ،  بينكم ألعدل
،  والديانات املقاالت أرباب بني يعدل وأن،  بعض دون ببعضه يؤمن وال مجيعه باحلق يؤمن وأن،  الفرق من أحد

 منها الناس أخبس الطوائف مجيع من والبدع األهواء وأهل الباطل الكالم أهل وجدت اآلية هذه تأملت إذا وأنت
 من وغريها لةأاملس هذه يف وهم وأهلها هبا أحق هم سنته وأنصار ورسوله هللا حزب ووجدت،  نصيبا وأقلهم حظا

 ( ا.هـ  الطوائف مجيع من باحلق أسعد املسائل
يق ثبت والتو ثمن متام إقامة هذا الباب والذي يستحسن عند أويل األلباب األمانة واألناة والت قلت ) ابن سلة ( :

 عند العتاب .
يق ، فإن الرغبة يف ث( : ) وكما أنه يطلب منك األمانة يف العرض والتو 80( ) ص جاء يف كتاب ) فن احلوار 

 تفنيد أوهام املخالف أو أخطائه تدعوك إىل االطالع أوال على مصادره ، والتعرف على أدلته ، فإن تقصريك 
 وأن تعلم يف هذا يبدو وكأنه قصور يف أدلتك على ما تدعو إليه من حق ، فعليك أن تدرك هذه احلقيقة ،

أنه عندما يكون املخالف أعلم منك بتخصصه الذي يلزمك االطالع عليه ، كي ترد قوله من خالله ، فإنه  
 سينكشف له ضعف اطالعك على ختصصه ، ولعله بعد ذلك أن ينخدع هبذا ، فيقيل ضعفك هذا على

 ضعف منك يتخيله يف إدراكك صواب ما تدعو إليه ، فتكون أنت فتنة له ( ا.هـ 
 ،  يسبق يكاد ال الرافق: )  (216 ص) (الفضالء ونزهة العقالء روضةقال اإلمام ابن حبان ـ رمحه هللا ـ يف ) 

 والعجل،  يسلم يكاد ال نطق من كذلك،   يندم يكاد ال سكت من أن وكما ، يلحق يكاد ال العجل أن كما
،  يفكر أن قبل يعزم،  حيمد ما بعد ويذم،  جيرب أن قبل وحيمد،  يفهم أن قبل وجييب،  يعلم أن قبل يقول

 (  الندامات أم العجله تكىن العرب وكانت،  السالمة وتعتزله،  الندامة تصحبه والعجل،  يعزم أن قبل وميضي
 

تستمد السنة حياهتا وقوهتا إال مبراعاة هذا الشرط ، فاإلخالل إقامة احلق وظهوره ونصرته ال يكون إال بالسنة : 
أهل الباطل على أهل السنة ، وانتشار البدع يف األمة ، بل مل ينفق الباطل يف الوجود إال بشوب  به منفذ تسلط

، أما من خرج  اآلمنني من كان  دخله من الذي احلصني هللا حصن السنة نمن احلق ، وقد قرر أعالم السنة ، أ
 عنها طمع فيه األعداء من أهل البدع واملناوئني ، وانكسرت به السنن .

 باب أنفسهم على سدوا أن يكفهم مل هؤالء إنل اإلمام ابن القيم يف رده على املتكلمة املعطلة العقالنيني : ) قا
 حماربة إىل الطريق هلم وطرقوا الباب هلم فتحوا  حىت والتعطيل النفي من فيه وافقوهم مبا اإلسالم أعداء على الرد

 أن وادعوا،  للوحي حربا مجيعا وصاروا معهم حتيزوا طريقهم من وسلكوا باهبم من دخلوا فلما،  والسنة القرآن
 وجه من الرجل وافقها فإذا وإال،  وجه كل  من السنة أتباع مع إال الباطل أهل على الرد ميكن وال ، خيالفه العقل

 املقدمات تلك من فيه وافقهم مبا عليه واحتجوا فيه خالفها الذي الوجه من خصومه فيه طمع وجه من وخالفها
 . للسنة املخالفة

 ترك من على تقوى إمنا حجتهم وجد منهم احلق إىل أقرب هو من على الباطل أهل به حيتج ما عامة تدبر ومن
،  عليهم للمبطل حجة أعظم احلق من تركه ما فيكون،  كتابه  به وأنزل رسوله به هللا أرسل الذي احلق من شيئا
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 مبا عليهم فيتسلطون تارة احلق يف وخيالفوهنم تارة الباطل على خصومهم يوافقون الكالم أهل من كثريا  وجيد
 . احلق من خالفوهم ومبا الباطل من فيه وافقوهم

 عنها خرج إذا حىت عنها خيرج ومل السنة وافق من على الوجوه من بوجه سبيل وال حجة هللا حبمد ملبطل وليس 
  دخله من الذي احلصني هللا حصن فالسنة،  السنة عن به خرج الذي القدر حبسب املبطل عليه تسلط أمنلة قدر

  به استضاء من الذي املبني وبرهانه،  الواصلني من إليه كان  سلكه من الذي املستقيم وصراطه ، اآلمنني من كان
  باطله نفي إىل منه وافقه مبا جره باطله من شيء على مبطال وافق فمن،  املهتدين من كان

 :   فقال مطابقا مثال لذلك العلم أهل بعض ضرب وقد 
 واحللل احللي ألبسوهن قد خواطئ وعندهم ولصوص قطاع جنبيه وعلى واسع مستقيم طريق مثل احلق مثل 

 ، الكالم إليه فألقني حديثه يف طمعن إليهن التفت فإن له فيتعرضن بالطريق الرجل فيمر،  للناظرين وزينوهن
 حيارب فكيف قتيال أو أسريا قبضتهن يف صار املوت عرين دخل فإذا،  الذبح إىل دعينه وأجاهبن راجعهن فإن 

 . الطريق قطاع من قاطعا أعواهنم من عونا هذا يصري بل،  سالحهم قتيل قبضتهم يف أسري هو من قوما
 التوفيق وباهلل وحيلهم ومكرهم الطريق وقطاع املستقيم الطريق عرف من إال املثل هذا حقيقة يعرف وال

 . (1256ـ  1254 ص) (املرسلة الصواعق( انظر كتاب )  املستعان وهو 
 والصدق باحلق السنة حترس أن بد ال : ) (374/  3) (والنقل العقل تعارض درءقال اإلمام ابن تيمية يف ) 

 السلف ذمه مما هذا كان  ببدعة بدعة وقابل بباطل باطل اإلنسان رد فإذا،  ظلم وال بكذب حترسال  كما  والعدل
 (  واألئمة

 ( : ) الطرائق املبتدعة كلها جيتمع فيها احلق والباطل ( 2/178وقال يف ) االستقامة ( ) 
َفقُ  َوال  : ) (190/  35) (الفتاوى جمموعوقال يف )   َأْهل َأنَّ  َكَما  ؛ احلَْق ِ  ِمنْ  ِبَشْوِب  إالَّ  اْلوُُجودِ  يف  اْلَباِطلِ  يـُنـْ

ميَانُ  جيَِبُ  الَِّذي احلَْق ِ  َعنْ  َكِثريًا  َخْلًقا يُِضلُّونَ  َمَعُهمْ  الَِّذي اْلَيِسريِ  احلَْق ِ  ِبَسَبِب  بِاْلَباِطلِ  احلَْقَّ  َلبَُّسوا اْلِكَتاِب   بِهِ  اإلِْ
ُعونَهُ   ا.هـ  (. َعَلْيهِ  ُهمْ  الَِّذي اْلَكِثريِ  اْلَباِطلِ  إىَل  َويَدَّ

حلق ، فتنة احلدادية واملميعة وأفراخهم الصعافقة قائمة على ترويج باطلهم وتقريره يف قالب ا قلت ) ابن سلة ( :
تسلسل قد ممن يتصدى ألعدائها ، ولكن مقولتهم سم يف العسل ، و ويدعون أهنم أنصار السنة منافحون عنها 

 لمة بأقالمهم . باطل أهل الكالم واملستشرقني واخلوارج على ألسنتهم ، وراج يف اجملتمعات املس
 

 مبالغة واحللبية والصعافقة من احلزبية اليت ينطوي حتت مظلتها السرورية واحلدادية جند  الوجه اخلامس :
 :، فما من إمام من أئمة السنة إال وطعن يف بطانته لطعن يف بطانة األئمة لكبرية 

 .ـ طعنوا يف بطانة اإلمام ابن باز  1
 [75] األلباين ، وقالوا عنها : فيها دخنـ ويف بطانة اإلمام  2

                                                                 

م عرفه منهم ؟ جهل الشيخ ذلك عنهم أ: ) هل  وردها بقوله ( 22ـ 21) ص  ) التعريف والتنبئة (ذكر هذا علي احلليب يف ( 75
 ري هذا على الشيخ وجودا وعدما ؟ و ..و ..(ثوماذا كان موقفه جتاههم ؟ وما مدى تأ

 ونرسلها اليوم نكررها و  بطانة أئمة السنة ، الذي طعن يفى احلليب علىونردها نوجهها وهذه األسئلة  قلت ) ابن سلة ( :
 ري هذه البطانة على الشيخ  ربيع ثما مدى تأونقول : ،  هذهسابقا ردود أهل السنة يف رد فرية احلليب إىل الصعافقة اليت شكرت 

 !وجودا وعدما ؟
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 [76]!" حول كرسي الشيخ أفراخا ودجاجا من احلزبيني " بل الوادعي فقالوا عنه :وأيضا يف اإلمام مقـ  3

                                                                                                                                                                                  

 روا يف اإلمام األلباين ، فكل من اشتغل على علم األلباين ومسع ثوإال فنحن نعلم أن احلليب ومن كان على شاكلته مل يؤ  =   
جيد اإلمام األلباين : يوضح ، ويستفسر ،  ـري منها احلليب هو من كان يقدم األسئلة فيها ثالكمع أن ـ ر من ذلك ثجمالسه وأك

ويصحح ، ويعلق ، ويراجع الكالم ، وحيرر ، وحيقق ، ويبني املنهج السلفي ، ويشرح قضايا األمة ، ويتكلم يف النوازل والرجال 
 اإلمام إال االنقياد واالستسالم لعلم الشيخ ولتحقيقاته وأحكامه . واملناهج بعلم وعدل ودراية ، وما جتد من احلليب وجلساء

 !وإمنا انفجر احلليب ومجاعته باملخالفة بعد وفاة اإلمام األلباين ، فطول حياته التزموا الصمت خوفا منه ، فشأهنم شأن املأريب 
 ( : ) كما كان يرجتف خوفا من6باطيل ( ) ص قال العالمة ربيع املدخلي يف كتابه ) التنكيل مبا يف جلاج أيب احلسن من األ

 الشيخ مقبل كما أفادنا من يعرفه من السلفيني يف اليمن (  
 على ثورته إعالن يستطيع ال قلقاً  خائفاً  عثيمني وابن واأللباين باز ابن الكبار األئمة زمن يف كان  لقد( : ) 7ـ  6وقال يف ) ص 

 أصل بأنه السلفي املنهج أصول من واحد أصل عن يعلن أن يستطيع وال،  ذلك يستطيع كان  ما وأصوهلم، ومنهجهم السلفيني
 . األصول كل  عن فضالً  فاسد
  الذين األئمة ومنهج هذا يومنا إىل والصحابة الرسول عهد من السلف ومنهج والسنة الكتاب يؤيدها سلفية أصول كلها  ألهنا ملاذا؟
 هؤالء نظر يف احلامسة املعركة هلذه السلفي املنهج أعداء األهواء أهل دعم وقوي خوفه ذهب ذهبوا فلما خوفاً  منهم يرتعد كان

 .الغور البعيدة األمد الطويلة املعركة األعداء،
 .اخلري على أشحة وهم حداد بألسنة وراءهم ومن وأعوانه هو فسلقونا ،-بذلك صرح كما- احلسن أيب نظر يف اخلوف ذهب لقد
 رجال؟ وأي رجاالً  حلمايته وأبقى دينه ينصر هللا أن دروا وما
 وتسقط رايات هلا وترتفع وجتزر متد وهي العربية اجلزيرة وسائر التوحيد لبالد وغريهم املسلمني اإلخوان بغزو بدأت اليت املعركة هذه
 ا.هـ ... ( املأريب املصري احلسن أيب ثورة الكربى الثورة دور جاء حىت

 أفسد من فتنة نة وأهلها ، ولعلها من أخطرها ، بل وهيجان أهل األهواء والفساد مستمرة على السورة ثهكذا ال تزال  قلت :
 فتنة الصعافقة اليت متدد جذورها ومياه عروقها باحلليب واحلجوري وعبد احلميد اجلهين ، فظن القوم أن الفرصة األخرية  !املأريب 

 تنة ، واستغلوا يف ذلك وفاة العالمة أمحد بن حيىي النجمي ، وزيد بن حممد للقضاء على املنهج السلفي قد حل زماهنا هبذه الف
 بن هادي املدخلي ، فالشيخان ـ رمحهما هللا ـ كانا هلما كلمة قوية نافعة يف التصدي واملواجهة للفْت السابقة ، فظن القوم 

 أن األمر قد سهل عليهم بعد وفاة الشيخني ، مع تتابع الضربات من احللبية واحلدادية على العالمة ربيع املدحلي ، فظنوا أن 
 قة األمة به ، وهم يف ذلك استغلوا ـ زعموا ـ كرب سنه ، وبطانته ، ومرضه ، فوصفوه بالعجز ثذلك يوهن منزلته العلمية وينزع 

 !!واجلهل بالواقع  شدة والتحاملوالتغري وال
 وهذه كما تعلم هي حجج احللبية للطعن يف اإلمام فليست جديدة ابتدعها الصعافقة ، فهم مقلدة ألسيادهم احللبية فيها .

قال نور الدين السدعي يف مقاله ) الربيكيون وقلة األدب مع العلماء ( ) الشبكة السلفية ( : ) اعلم أنه بينما اإلمام املريب  (76
مقبل الوادعي ـ رمحه هللا ـ يريب ويعلم وينصح طلبة العلم باإلقبال على طلب العلم ، يف هذا الوقت ظهرت كتلة يف الدار بني  اجملدد

ر الغرباء من املغرب ثري إن مل يكن أكثيدي الشيخ ـ رمحه هللا ـ من اليمنيني كصاحل البكري وصاحبه علي احلذيفي ، واغرت هبم ك
 !!!ملقبني أنفسهم باحملررين للمنهج السلفي  !خهم اإلمام الوادعي بلسان احلال أنه يأوي احلزبيني العريب ، يطعنون يف شي

 مان الساملي ـ حفظه هللا ـ يف مقاله " أصحاب املنهج " ( ثكما ذكر ذلك شيخنا الفاضل ع
 ( "!ر مسمومة الشيخ ـ الوادعي ـ يف ظهره خبناج:" طعنوا عبد الرمحن العدين ـ حفظه هللا ـ) حقا إهنم كما قال شيخنا املبارك وقال :

وقال : ) ومما يدل على زيف دعوى احرتام هذه الكتلة للعلماء الكبار وعدم رضهم عن طريقتهم ، أنه خالل خروج اإلمام الوادعي 
ض كتب الردود املعاصرة مان الساملي ـ حفظه هللا ـ مجعت هذه الكتلة بعثرحلة دعوية وكان النائب آنذاك عنه هو شيخنا الفاضل ع

 يف مكان خاص من املكتبة التابعة للدار ومسوها بـ"كتب املنهج " ، فلما رجع اإلمام الوادعي ـ رمحه هللا ـ من رحلته علم هبذا األمر ،
 ا.هـ وقال : " منهجنا الكتاب والسنة " ( ،  !!فغضب وخلع هذه الورقة اليت علقها هؤالء السلفيون األقحاح 
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 ، وحتط بركاهبا حمد سرور مب تبدأاهلجمة الشرسة على اإلمام ربيع املدخلي والطعن يف بطانته  ـ وأيضا 4
 ة العالمة حممد الوصايب ـ رمحه هللا ـ عافقة هاين بن بريك تطعن يف بطانصعافقة فركوس ، ويف مقابل ذلك ص عند

 !ووصي هللا عباس ، وعبد احملسن العباد ، ويف بطانة اإلمام صاحل الفوزان ، 
  !املنصورة خصائصها ؟تبقى للطائفة سهل ف !؟ مل يواجهه أقالم السنة لو استسلمنا هلذه املنهج الفاجر ، و 

( : 77 ص( )  واألمم األفراد على السيئة وآثاره اإلرهاب)  كتابه  يف املدخلي هادي بن حممد بن زيد العالمة قال
 السلف منهج على وتالمذته وزمالئه ومشاخيه املدخلي ربيع الشيخ يكن مل إذا وأعوانه سرور حملمد ألؤكد وإنين) 

 هـ.ا(  والسلفيني بالسلفية املقصود من أدري فال ، واألثر احلديث وأتباع
، حىت ال يدري املسلم املتأخر الفجوة  ثة املاكرة هبذا اإلرجاف إسقاط املنهج السلفي وإحداثتريد احلزبية اخلبي

إىل هؤالء املشايخ املطعون يف بطانتهم  ةثنظر مبنظور هذه احلزبية احملدألنه لو  !وإىل من يرجع  !من سلفه 
 !قة ثوأخبارهم ومصدر أحكامهم ، فهي ليست مصدر األمانة وال

 ، ، وتنقطع صلته بالسلف ويف الظالم ، ويتيه بني مقاالت ومنشورات أهل الضالل ، فيتحري شباب اإلسالم 
 هدف احلزبية ودعاة البدعة املعاصرة ، فهذا هويف أحضان دعاة احلزبية والفْت والتشغيب  قعوما جيد إال أن ي

 ارة بطانة األئمة .ثمن إ 
 رمحه هللا ـ يف رسالته  وهذه الطعنة الفاجرة مبنية على أصول جاهلية بينها اإلمام حممد بن عبد الوهاب ـ

  إال يتبعه مل بأنه الشيء بطالن على االستالل:  الثامنة: ) ، قال ( بأوضح البيان القيمة )مسائل اجلاهلية
 {بيننا من عليهم هللا من أهؤالء:} وقوله[ 111: الشعراء] { األرذلون واتبعك لك أنؤمن:} كقوله  الضعفاء

 [ (  53:  األنعام{ ]  بالشاكرين بأعلم هللا أليس: }  بقوله هللا فرده 
 تطرد وال}  هللا فأنزل وأنفة تكربا الضعفاء إليه سبقهم إذا احلق يف الدخول ترك:  والعشرون الرابعة: )  وقال

 [ (  52:  األنعام{]  رهبم يدعون الذين 
  اليهود وقالت: }  تعاىل قال كما  يهوونه ال من مع كان  إذا باحلق كفرهم:   والثالثون الثانية: )  وقال

                                                                                                                                                                                  

فهي قدمية ، وقد صرح هاين بن بريك وأتباعه هبذه املؤامرة ، إذ قالوا عن ، مؤامرة القوم على الدعوة وعلى أئمتها  : قلت=    
 !!علماء اليمن :" عندهم ملف من مخسة وعشرين سنة "

 : (4 ص) (األباطيل من احلسن أيب جلاج يف مبا التنكيلفهذا يدل أهنا تلتقي وتتفق وتتصل بكيد املأريب ، قال الشيخ ربيع يف ) 
 يتمكن سلفية علمية صبغة وكيده مكره لُيكسب والتعديل اجلرح بدراسة للفتنة ومتهيداً  الكيد يف -إمعاناً - احلسن أبو عين لقد)  
 .هبا تلفع اليت السلفية وباسم التأصيل باسم السلفية الدعوة ضرب من ويتمكن والتضليل اخلداع من هبا 

 بناءً  وغريه يعاملونه وألهنم أشرطته يف الدمار هذا يسمعون ال علماءهم ألن السلفية من به يتظاهر ومبا السلفيون، به اخندع وفعالً 
 ". له اخندعنا باهلل خدعنا من" باب ومن الظاهر على
 اجلرح لعلم دراسته بداية ُث اليمن، قدومه أول من ولعلها احلقيقية، البداية أحدد أن أستطيع وال والظالم الضباب حتت يدس وبدأ

 وعلى هللا رسول سنة على الشبه نريان فيه أجج الذي النبيل إحتاف كتابه  يف اآلحاد أخبار فتنة إثارة ُث للتأصيل دعايته ُث والتعديل،
 ( ا.هـ .وأهله السلفي املنهج

وينظر إليها مبنظور الشرع ، والتحلي بالورع سيحكم أن فتنة الصعافقة ما هي إال جذور فتنة  ثفكل من يطلع على هذه األحدا
 القطبية بلباس السلفية . 
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 [ (  113:  البقرة{]  شيء على اليهود ليست النصارى وقالت شيء على النصارى ليست
  يدعي فكيف ، عنها خترج ال األئمة بطانة يف للطعن املتحزبة يسلكها اليت الفاسدة األصولا مبىن فهذ

 !! الوثنية مقاالت وأرباب ، اجلاهلية أهل أخالق ينتهجون وهم ، السلفية الطريقة على أهنم أهلها
 ، حلق قوالب يف باطلهم صوروا أهنم أمرهم من وعجبا ؟ أهله للباطل والتعصب واجلهل اهلوى يعمي كيف  انظر

 . اجلاهلية أهل مسالك ويسلكون ، التوحيد أهل وأصول أخالق يهدمون وهم ، السنة ينصرون أهنم ويظنون
 ، ودرسوه التوحيد عرفوا أهنم ، اخلوارج طرائق على وهم السلفية يدعي ممن املعاصرة احلزبية هؤالء يف نشك وهللا 

  ،"  الستة األصول"  كتاب  من األخرى العقيدة متون عن فضال ،"  الثالثة األصول"  درسوا أهنم نظن فال
 ،"  التوحيد كتاب"  و ،"  اإلسالم نواقض" و ،"  اجلاهلية مسائل"و ،"  اإلسالم فضل"و ،"  األربع القواعد" و
 ،"  الطحاوية العقيدة" و ،"  القرواين زيد أيب ابن رسالة مقدمة" و ،"  الواسطية العقيدة" و ،"  االعتقاد ملعة" و

 عقيدة" و ، لآلجري"  الشريعة" و ، للربهباري"  السنة" و ، العكربي بطة البن"  اإلبانة"  من السنة وكتب
 العقائد كتب  من وغريها ، للحميدي"  السنة أصول" و ، الصابوين عثمان اليب"  احلديث وأصحاب السلف
 وشم ، املباركة املتون هذه ودرس قرأ فمن ، الدعوة أئمة ورسائل ، القيم ابن وتلميذه تيمية ابن وكتب ، والسنن
 ، وأهله للحق وتعظيما واحرتاما تواضعا إال تزيده ما واألفعال األقوال من فيها مبا بالعمل وحتلى ، شروحاهتا رائحة

 . وأهله وأفعاله وأقواله الباطل وميقت ، اجملتمع يف ودرجته مكانته كانت  مهما اجلناح وخفض
 :  الثامنة للمسألة( 73 ـ 72 ص( )  اجلاهلية مسائل)  شرحه يف ـ هللا حفظه ـ الفوزان صاحل اإلمام قال
  وتعاىل، سبحانه هللا بيد والضعف القوة أن يعلمون وال الباطل، من احلق معرفة يف اجلاهلية، أهل ميزان هذا) 

 دعاهم ملا نوح قوم منطق وهذا الباطل، على يكون قد القوي وأن ضعيف، وهو احلق على يكون قد الضعيف وأن
 التبعك حق على كنت  فلو منا، الضعفاء يعين[ 111:الشعراء{ ]اأْلَرَْذُلونَ  وَاتَـّبـََعكَ  َلكَ  أَنـُْؤِمنُ  َقاُلوا} هللا إىل

 رأي، عندهم ليس الذين: أي{ الرَّْأيِ  بَاِدي أََراِذلَُنا هُمْ  الَِّذينَ  ِإالَّ  اتَـّبـََعكَ  نـََراكَ  َوَما: }األخرى اآلية ويف. األقوياء
 .تفكري غري ومن روية غري من اتبعوك، الذين هم

 وسلمان بالل من املؤمنني، ضعفاء من يسخرون كانوا  وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول عهد يف املشركون وكذلك
 اجعل عندك، وهؤالء معك جنلس ما: قالوا إهنم حىت الصحابة، ضعفاء من ويسخرون وأمه، وأبيه ياسر بن وعمار

 َربَـّهُمْ  يَْدعُونَ  الَِّذينَ  تَطْرُدِ  َوال: }بقوله وجل عز هللا فعاتبه خاصاً، جملساً  هلم جيعل أن أراد- جملسهم غري جملساً  لنا
 فـََتُكونَ  فـََتطْرَُدُهمْ  َشْيء   ِمنْ  َعَلْيِهمْ  ِحَسابِكَ  ِمنْ  َوَما َشْيء   ِمنْ  ِحَساهِبِمْ  ِمنْ  عََلْيكَ  َما وَْجَههُ  يُرِيُدونَ  َواْلَعِشي ِ  بِاْلَغَداةِ 

نَّا وََكَذِلكَ  الظَّالِِمنيَ  ِمنَ  تـَ ُقوُلوا ِببـَْعض   بـَْعَضُهمْ  فـَ  [ .53 ،52: األنعام{ ]بـَْيِنَنا ِمنْ  َعَلْيِهمْ  اَّلَُّ  َمنَّ  َأَهُؤالءِ  ِليـَ
 َكانَ   َلوْ } اخلري إىل يسبقونا أن ميكن ال الصحابة، ضعفاء يعنون: هؤالء{ بـَْيِنَنا ِمنْ  عََلْيِهمْ  اَّلَُّ  َمنَّ  أََهؤالءِ : }وقوله
 قريب، نظرهم وأن تفكري، وال رأي عندهم ما بأهنم العلماء يصفون الذين اآلن ومثلهم ،{ ِإَلْيهِ  َسبـَُقونَا َما َخرْياً 

 .يقولون ما آخر إىل شدة، وعندهم حتجر، وعندهم
 . (اجلاهلية أمور من ألهنا األمور؛ هذه حُيذر بأن للتحذير، كتبها  وإمنا للتاريخ، املسائل هذه كتب  ما والشيخ

 كفرهم:  وهي املسائل، أخطر من املسألة وهذه( : )130 ـ 127 ص)  والثالثني الثانية للمسألة شرحه يف وقال
 احلق فيرتكون للشخص، لكراهتهم تعصباً  معه؛ الذي احلق فيرتكون حيبونه، ال أي يهوونه، ال من مع كان  إذا باحلق

 .أجله من
  أو صديقه مع أخذه، وجده أينما املؤمن ضالة احلق ألن به؛ جاء ممن احلق يقبل أن املسلم على والواجب
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 :واحلاصل...  اجلاهلية أهل دين فهذا فقط، األشخاص يعترب كان  إذا أما. احلق يطلب ألنه عدوه؛ مع
 حيملك فال حيبه، ال من مع كان  إذا باحلق الكفر وهي والنصارى، اليهود سنة جتنب املسلم على الواجب أن 

 تبغض مجاعة أو طائفة كانت  إذا: اآلن موجود هو ما هذا ومثل. احلق من معه ما ترفض أن على الشخص بغض
م العلماء، أَحد  احلق، من معه ما يرفضوا أن على العامل هلذا بغضهم فيحملهم احلق، من معه ما يرفضون فإهن 

روا فيه، ويـَُزهِ دوا عليه، يـَُعتِ موا وأن    ألهنم إال   لشيء ال ملاذا؟. حقاً  كانت  ولو أشرطته، ومن مؤلفاته، من وحيَُذِ 
 .الشخص هذا حيبون ال

 واألهواء الشخصية العداوات تكون وال حتب، ال من مع كان  وإن احلق، تقبل أن املسلم أيها عليك والواجب
  هـ.ا. ( احلق قبول من مانعة النفسية

 فيه كان  من كل  هبا ويستدل: )  الثامنة للمسألة(  اجلاهلية مسائل)  شرحه يف الشيخ آل صاحل العالمة وقال
 إال يتبعه مل بأنه األمور من أمر بطالن على يستدلون ، ومكان زمان كل  يف اجلاهلية أهل شعب من شعبة

 بأن أحرى هم واملال الوجاهة وأهل الرفعة وأهل والسيادة الشرف أهل أن أفهامهم ظاهر يف أنه وذلك ، الضعفاء
 ، عقوال أضعف هم الذين الضعفاء يكون فكيف ، عليه استدالال وأحسن للحق وأعرف للحق أوصل يكونوا

  ؟ دوهنم احلق إىل يصلونه كيف  ، عندهم أفهاما وأضعف
 األفهام أهل هم وأنه ، مستنرية ليست وأفهامهم ، صائبة ليست عقوهلم الضعفاء أولئك أن على بذلك فاستدلوا

 ( العقول وأهل
 واملال الغىن:  ومنها ، احلق عن صوارفهم ويذكر ، واملنحرفني املشركني ضالل أسباب ويبني يشرح الشيخ ذهب ُث
 .   رفعتها واعتقاد بالنفس العجبو  ، الرئاسة أو النسب يف اجلاهو  ،

 التكرب، من النفوس يف يقع ما سببها هذه رأيتم، كما  اخلصلة هذه: ) والعشرين الرابعة للمسألة شرحه يف وقال
 هذه يف وُجد ،«قبلكم كان  من سنن لتتبعن» والسالم الصالة عليه النيب قال كما  األمة هذه يف ووجد دخل وهذا
 كل  أنْ  واألنفة التكرب احلق قبول من منعه منهم فكثريا اإلسالم، إىل املتمسكني قبل اإلسالم إىل املنتسبني األمة

 أولئك يكون تابعني، الكبار ذلك ويكون احلق يف تقدموا الذين وهم سبقوا الذين هم إليه سبقوا الذين أولئك
 الناس، يتقدمون الذين هم يكونوا أن حيبون دائما الرئاسة وذوو السمعة وذوو اجلاه وذوو والكبار الحقني، الكبار

 من قلوهبم يف وعال جل هللا جعل ملا ْهتهم فإن   اهلدى، غري ويف احلق غري يف سبقهم كان  ولو يسبقون الذين هم
 اإلسالم، يف البدع أئمة من كثري  يف ظاهر وهذا سلكوه، الصواب غري يف ذلك كان  لو اهلدى ترك ومن الضالل

 فكيف فهم، من أوتوه ملا عقول، من أوتوه ملا رفعة، ذووا شرف ذووا أهنم يعتقدون ألهنم للحق يرذخوا مل فإهنم
 متنوعة بأمساء ويسموهنم حشوية، ويسموهنم الظاهر أهل يسموهنم الذين هم اتبعوه الذين أن مع للحق مييلون
 .عقول بذوي وال نباهة بذوي ليسوا أهنم يف مجيعا وجتتمع مجيعا تؤول
  عليه يصعب ولكنه احلق يعلم منهم كثريا  كان  البدع أهل من اإلسالم يف الكبار من كانوا  الذين أولئك فإذن

  أنه إىل جير وهذا عنده، ضعيفة عقول لذوي يرتكه أن عليه يصعب والرفعة، املنزلة من َله ما أجل من يرتَكه أن
م، ال  هلم الناس بإتباع أبتلي ممن كثري  يف تراه وال متبوعا، يكون وال مبجال، يكون وال مرفوعا، يكون وال يُقد 
  كثرة  يصدهم األتباع، يصدهم فإنه وعال، جل هللا من وخري تقوى معهم يكن ومل إنصاف، معهم يكن إذمل 

  وجدت إذا يتبعها، من وجدت إذا النفس فإن احلق، يقبلوا أن على يتبعهم من كثرة  يصدهم يعظمهم، من
  جدا يصعب فإنه رفعه يرتك أن تعظيمه يرتك أن له والرضوخ احلق قبول يف السبيل كان  ُث يعظمها، من
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 توجهت أينما كثرية،  شىت أصناف يف األمة هذه يف هواهم ركبوا الذين يف َكثُر  وهذا ذلك، تقبل أن النفوس من
 .ذلك وجدت

  على يدل وهذا ذلك، يف اجلاهليني مشاهبة يف نصيب هلم فإنه واألنفة التكرب ألجل احلق يقبل مل من كل  فإذن
 والعياذ- هذا فإن الدعوة لصاحب أخص أهنم ألجل أو تقدمهم ألجل أو الضعفاء سبق ألجل احلق قبول ترك أن

 علماء كبار  من حيصل ما مثل الدين، أصل قبول عدم فيه كان  إذا امللة من خمرجا يكون قد بل الكبائر، من -باهلل
 هـ.ا. ( املتأخرة األزمان هذه يف املشركني

وينصبون العداء ألهل السنة يف كل عصر ومصر ، ،  ارى األهواء بأهل الفساد والشبهةتتج قلت ) ابن سلة ( :
 ا قدوهتم السبكي يرمي ، فهذ فألزمفالصعافقة ليسوا بأول من طعن يف بطانة أئمة السنة ، وقد عرفت احلجة 

:  (400/  10) (الكربى الشافعية طبقاتم ابن تيمية وتالمذته ـ رمحهم هللا ـ بالعظائم ، يقول يف ) شيخ اإلسال
 بينا إضرارا تيمية ابن العباس أبو هبم أضر أتباعهم ما وكثريا والربزايل والذهيب املزي أعين الرفقة هذه أن واعلم) 

 نار من دكادك يف وأوقفهم هبم أوىل عنه التباعد كان  ما إىل وجرهم هينا ليس أمرا األمور عظائم على ومحلهم
 ( ا.هـ وألصحاهبم هلم يتجاوزها أن هللا من املرجو

 
 وأيضا طعن يف اإلمام أمحد ـ رمحه هللا ـ ، قال العالمة حممد بن هادي املدخلي ـ حفظه هللا ورعاه ـ يف حماضرة 

) حملات من حياة الشيخ العالمة أمحد بن حيىي النجمي ـ رمحه هللا ـ ( : ) يأيت املتشدقون اليوم ويصورون مشاخينا 
هذا ليس بغريب  !هم ، وأن الشيخ الفالين أبتلي بطالبه وجلسائه ر فيهم حاشيتثبأهنم مغفلني ـ كذا ـ ، وأهنم يؤ 

معشر األخوة ، هذا قد قيل يف اإلمام أمحد ـ رمحه هللا ـ لكن قال ابن البنا : " مل جيرؤوا على تناول أمحد ، فذهبوا 
 إىل طلبته ، وإمنا أرادوا بذلك أمحد " .

 والطالب منسوب إىل شيخه . !لعبارة ، فقالوا : طالهبم فهؤالء ما جرأوا على أن يتناولوا مشاخينا بصريح ا
 وقاد ، وفطنة ، وفقه ، وحزم ، ومع ذلك يرمهم هؤالء األغمار يف هذا فهذا حال هؤالء األشياخ ، ذكاء 

 اليوم مبا مسعتم ، وما ذلك إال ألهنم كانوا من أوائل من تفطن هلم ولباطلهم ولتالعبهم ( ا.هـ 
 

استدالهلم بكالم العالمة الفقيه القدوة عبيد بن عبد هللا اجلابري ، ملا سئل : " هذا سائل يسأل  الشبهة الرابعة :
ويقول : هل يشرتط يف الرد على املخالف والتحذير  منه أن جيتمع على التحذير منه والكالم فيه أهل العلم ؟ أم 

 يكفي عامل واحد فقط ؟"
والتعديل وملخصها أن " من علم حجة على من مل يعلم " ، فإذا  ) هذه قاعدة اجلرحفأجاب ـ حفظه هللا ـ : 

حذر عامل من رجل وأقام عليه الدليل بأنه من أهل األهواء أو من  اجلهال الذين ال يستحقون الصدارة يف 
إنا يها وتقوى هللا سبحانه وتعاىل ، فا بني الناس بالسنة واالستقامة علالعلم والتعليم ، وكان هذا العامل معروف

نقبل كالمه وحنذر من حذرنا منه وإن خالفه مئات ما دام أنه أقام الدليل وأقام البينة على ما قاله يف ذلكم 
 احملذر منه ، فهذا وسعنا ، بل هو فرضنا والواجب علينا ، وإال ضاعت السنة .

هم وهتك لى مجهرة أهل العلم وال يتمكنون من كشف عوار عريا من أهل األهواء خيفى أمرهم ثفإن ك
 أستارهم ألسباب منها :
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ـ البطانة السيئة اليت حتول بني هذا العامل اجلليل السين القوي وبني وصول ما يهتك به سرت ذلك اللعاب  1
ميكن أن يصل إليه شيء ، حىت أهنا حتول بينه وبني إخوانه  املاكر الغشاش الدساس ، البطانة السيئة ، ال

 أن يقرأ كل شيء . الذين حيبهم يف هللا فال يستطيع
 ـ ومنها أن يكون ذلك العامل ليس عنده وقت ، بل وقته كله يف العلم والتعليم . 2
ال يف مصر أو الشام أو املغرب عندكم ثـ ومنها أن يكون بعيدا عن هذه الساحة ، يكون هذا الشخص م 3

ري يف تلك الساحة ، ما بلغه ال اليمن ، وهذا العامل الذي يف السعودية ما وصل يعين ال يدري عما جيثأو م
 قة مبا جيري يف تلك الساحة أو الساحات ، فهو جاهل هبذا .ث

قة عنده ، فما استطاع أن ثـ ومنها أن يكون هذا العامل قد منا إىل علمه وتعلق يف فكره أن ذلك الرجل  4
سابق أنه صاحب سنة ، يصل إىل ما كشفه غريه من أهل العلم لألسباب التقدمة وغريها ، لكن منا إىل علم 

وأنه يدعو إىل هللا وكان أمامه يظهر السنة ، وحب أهل السنة والدعوة إىل السنة ، ويذكر قصص من حياته 
ماذا  ومصارعته لألفكار الفاسدة واملناهج الكاسدة ويأيت له بكتب سليمة وما درى عن دسائسه ، فإذاً 

 نصنع ؟
الدليل وأقام البينة اليت توجب احلذر من ذلك الرجل ، من كتبه ، نعمل على كالم ذلك العامل الذي أقام 

ومن أشرطته ، ومن شخصه ، وأما ذلك العامل اجلليل فهو على مكانته عندنا ال جنرحه وال حنط من قدره ، 
لنا أو أشد منا ثوال نقلل من شأنه بل نعتذر له ، نقل ما علم ، ما علم هذا ، لو علم ما علمنا لكان عليه م

 هـ ( . 1424شعبان  30ا.هـ من ) لقاءات أهل املغرب العريب ، بتاريخ ، وهلل أعلم ( 
) والعامل من أهل السنة السلفي بشر يذهل وينسى ، ويكون عرضة وقال ـ بارك هللا يف علمه وعمره ـ : 

 رية .ثك   ق بذلك الرجل اجملروح ، فلبس عليه ، والشواهد على هذاثللتلبيس من بطانة سيئة ، أو كان و 
ري من السقط والذين هم يف احلقيقة حرب على السنة وأهلها ، يأتون بنماذج من كتبهم ، يقرؤوهنا على ثفك

علماء أجلة مشهود هلم بالفضل واإلمامة يف الدين ، وخيفي ذلك اللعاب املاكر عن ذلكم العامل اجلليل 
يزكي بناء على ما مسع ، فإذا طبع الكتاب اإلمام الفذ اجلهبذ ، ما لو علمه لسقط عنده ، فهذا العامل 

  !وانتشر ، وتناقلته األيدي وذاع صيته ، وإذا باجملادلني يقولون : زكاه فالن 
فهؤالء العلماء ـ رمحة هللا عليهم ـ معذورون ، ومن التبعة ساملون ـ إن شاء هللا تعاىل ـ يف الدنيا واآلخرة ، وإمنا 

 ماذا بقي ؟ مل ، إذاً هذا لعاب أخفى ولبس على ذلك العا
نقيم على ذلك امللبس اللعاب الدساس املاكر البينة من كتبه ، ومن جادلنا فيه نقول : خذ هذا هو قوله ، 

 هل تظن أنه عرضه هبذه الصورة على من مسينا من أهل العلم ، ومن هو على نفس النهج فأقره ؟
العاطفة اجلياشة املندفعة ، ومن اهلوى الذي  جيب عليك أن تكون منصفا متجردا من فاجلواب : كال ، إذاً 

ا.هـ ، انظر ) جمموعة الرسائل اجلابرية ( ) اجملموعة األوىل /  يعمي ، وجيب عليك أن تكون طلبتك احلق (
225  ) 

 
 أقول :

 " ال عطر بعد عروس " ، " قطعت جهيزة قول كل خطيب " .
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 ، ضوابط اجلرح والتعديل  هبن عبد هللا اجلابري يف تقرير هل جند بعد هذا البيان من إمام من أئمة السنة عبيد 
 !من بيان ؟ ، والرد على املخالف ، وبيان أصناف الناس يف قبول احلق وعدمه

 .عليه املنقول واملعقول  اليت يدلالعلماء ممن بىن منهجه على األصول   ال جتد هذا البيان إال عند فحولوهللا
 ، من النوازل  مالعظام الذين يرجع إليهم أهل اإلسالم يف معرفة ما ينزل هب الشيخ عبيد اجلابري من األئمة 

ألحوال الرجال  ثومعرفة الرجال ومناهجهم ، والكالم الذي قرره فيما خيص إدراك علماء السنة واحلدي
 من الورع . ما يتميز بهبت ثهو الذي يدل عليه الشرع ، وي، ومناهجهم 

ريه على ما تريد من زباالت أفهامها ، يهج اإلمام ما مل حيتمل ، وتسعى يف تغولكن صعافقة الطرفني حتمل من
 ومرج عقوهلا .

 وأحسن من قال :
 وكم من عائب قوال صحيحا      وآفة من الفهم السقيم

 ولكن تأخذ األذهان منه          على قدر القرائح والفهوم 
 وقال اخلليل الفراهيدي 

 لو كنت تعلم ما أقول عذرتين     أو كنت تعلم ما تقول عذلتكا 
 لكن جهلت مقاليت فعذلتين       وعلمت أنك جاهل فعذرتكا 

 
الصعافقة تركت اخلري الذي قرره الشيخ ، والذي تستبان به طريق أهل احلق ، وحتمى به السنة ، وانشغلوا بشبهتهم 

 البائرة ، وتشغيباهتم الفاجرة .
 هم القائل :وصدق في

 ال تكن كالذباب يرتك ما طا       بـ ويلوي على األذى والقروح 
 وتنزه كنحلة الروض فوق الز       هر تبغي الرحيق بني السفوح 

( : ) إن اجلاهل مبنزلة الذباب ، ال يقع إال على العقري ـ أي 6/150قال اإلمام ابن تيمية يف )منهاج السنة ( ) 
 اجلريح ـ ( 

 استدالهلم بكالم الشيخ على تقرير باطلهم لرد األخبار وتعطيل األحكام هو حجة عليهم ال هلم .إن 
 : َشِريَفة   َقاِعَدة   ِفيهِ :  َفْصل  : )  (288/  6) (الفتاوى جمموعقال اإلمام ابن تيمية يف ) 

يعَ  َأنَّ  َوِهيَ "  َا َواْلَعْقِليَّةِ  الشَّْرِعيَّةِ  اأْلَِدلَّةِ  ِمنْ  اْلُمْبِطلُ  بِهِ  حَيَْتجُّ  َما مجَِ ْوِل  َعَلى تَُدلُّ  ال  ؛ احلَْق ِ  َعَلى تَُدلُّ  إمنَّ "  اْلُمْبِطلِ  قـَ
ِليلَ  َفِإنَّ  ؛ أََحد   ُكلُّ   يـَْعرِفُهُ  ظَاِهر   َوَهَذا.  َقى.  بَاِطل   َعَلى ال  َحق    َعَلى إالَّ  يَُدلُّ  ال  الصَِّحيحَ  الدَّ  انِ َأْعيَ  يف  اْلَكاَلمُ  يـَبـْ

مْجَاِل  َهَذا تـَْفِصيلُ  ُهوَ :  احلَْق ِ  َعَلى َوَدالَلِتَها اْلَباِطلِ  َعَلى َدالَلِتَها اْنِتَفاءِ  َوبـََيانِ  اأْلَِدلَّةِ   آَخرُ  َشْيء   ُهَنا َواْلَمْقُصودُ .  اإلِْ
ِليلِ  نـَْفسَ  َأنَّ :  َوُهوَ   يَُدلُّ  َما َوبـَنْيَ  َوبَاِطل   َحق    ِمنْ  ِفيهِ  َما َومتََيـَّزَ  َحقَّهُ  َأْعَطى إَذا ِبَعْيِنهِ  ُهوَ  اْلُمْبِطلُ  بِهِ  حَيَْتجُّ  الَِّذي الدَّ
َ  َعَلْيهِ  ْوِل  َفَسادِ  َعَلى يَُدلُّ  َأنَّهُ  تـَبـَنيَّ ْلته َقدْ  َعِجيب   َوَهَذا َعَلْيهِ  بِهِ  اْحَتجَّ  َما نـَْفسِ  يف  بِهِ  اْلُمْحَتج ِ  اْلُمْبِطلِ  قـَ  ِفيَما تََأمَّ
َوَجْدته السَّْمِعيَّةِ  اأْلَِدلَّةِ  ِمنْ  اَّلَُّ  َشاءَ   ا.هـ (  . َكَذِلكَ   فـَ

 ولتفتيت شبهتهم امللعونة املطرودة ، نقسم بياننا على وجوه تاليه :
 من يتأمل ويرجع إىل مقدمات ضوابط اجلرح والتعديل اليت بينتها يف كتايب هذا ، جيد الوجه األول :

 وقررها يف كالمه املنقول بأوجز العبارة ، وأحسن اإلشارة .عليها ، أن الفقيه عبيدا قد نبه  
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 ـ أن احلكم يكون بالظاهر 1
 ـ احلكم يبىن على إمارات وأدلة تدل عليه . 2
ـ يتمتع األئمة األعالم وحكام اإلسالم ممن خصهم هللا تعاىل بالتقوى والعناية ، من البصرية والفراسة ، ما ليس  3

 ب هلم هذا التوفيق واإلصابة يف احلكم والسياسة ما ال خيفى .لغريهم ، مما يوج
 الظن غلبة على تبىن إمنا األحكام غالبـ  4
 غريه من العلوميف االختالف يف اجلرح والتعديل كاالختالف ـ  5
 احلكم قد يكون عن مقدمات قد انطبعت يف النفسـ  6
 فهمه ، فاللوم ليس على العامل ، بل على السامع .حكم احلاكم قد ال يدرك علله السامع ، ويضيق عليه ـ  7
علماء السنة عرفوا حبراسة اإلسالم ، وغريهتم على الدين ، ورمحتهم باألمة ، حاشا أن يكونوا منشأ البدع ـ  8

 وأصل الفتنة
 فإهنم جليل، وال دقيق ،احلق  خمالفة يتعمد عاما قبوال األمة عند املقبولني األئمة من حدأل ليس أنه ليعلمـ  9

ـ  هللا رسول إال ويرتك قوله من يؤخذ الناس من أحد كل  أن وعلى،  الرسول اتباع وجوب على يقينيا اتفاقا متفقون
 . تركه يف عذر من له بد فال خبالفهاحلق  جاء قد قول منهم لواحد وجد إذا ولكنـ  وسلم عليه هللا صلى
فرضه أن يسأل ، فـ احلاكم العامل يؤجر يف اجتهاده ، وهذا خبالف من نزل عن مرتبته فال حيل له احلكم  10

 ويتحرى احلق .
ـ ال يشرتط اإلمجاع يف احلكم على الرجال ، إذا تكلم عامل يف األفراد واجلماعات ومت املقصود الشرعي قامت  11

 احلجة بكالمه .
  ثح الذي يعترب جرحا عند علماء احلديـ إقامة الدليل على اجلر  12

كالم الشيخ عبيد اجلابري يدور على هذه املقدمات ويشري إليها بصراحة ، وبألفاظ واضحة ، يعلمها أهل العلم ، 
 ويوظفوهنا عند مناسباهتا ، وتفعل يف مواطنها .

 
اجلليل السين القوي وبني وصول ما البطانة السيئة اليت حتول بني هذا العامل قول الشيخ : ) اين :ثالوجه ال

ميكن أن يصل إليه شيء ، حىت  يهتك به سرت ذلك اللعاب املاكر الغشاش الدساس ، البطانة السيئة ، ال
  .(أهنا حتول بينه وبني إخوانه الذين حيبهم يف هللا فال يستطيع أن يقرأ كل شيء 

 جنرحه وال حنط من قدره ، وال نقلل من شأنه بل وأما ذلك العامل اجلليل فهو على مكانته عندنا الوقوله : )
 ( نعتذر له
 ( وخيفي ذلك اللعاب املاكر عن ذلكم العامل اجلليل اإلمام الفذ اجلهبذوقوله : )
)فهؤالء العلماء ـ رمحة هللا عليهم ـ معذورون ، ومن التبعة ساملون ـ إن شاء هللا تعاىل ـ يف الدنيا وقوله : 

 واآلخرة (
 

أما احللبية واحلدادية وأفراخهم الصعافقة فال حيلة لنا معهم ، فقد ظهرت منهم املخالفة ،  ـأسأل عقالء األمة إين 
، باهلل عليكم يا عقالء السنة ، وممن له لسان العلم وشرف التقوى ، هل هذا الكالم ـ!وحتريف نصوص األئمة 

 ؟ اودفاع وتبجيال تعديال ، أوذا العامل يعد جرحا وتنقيصا من العالمة عبيد اجلابري هل
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، وسعيد  قيس بن علقمةيصفه باإلمام اجلهبذ اجلليل الفذ السين القوي ، أليست هذه املرتبة هي مرتبة تأمل هو 
 ومالك ، واألوزاعي،،  الباقر جعفر وأيب ، سريين بن وحممد ،النخعي وإبراهيم البصري، احلسنبن املسيب ، و 

 وعبد هللا بن املبارك ، وعبد الرمحن بن مهدي ،  عيينة، ابن وسفيان الثوري، وسفيان احلجاج، بن وشعبة
 والشافعي ، وأمحد ، وعلي بن املديين ، وحيىي بن معني ، وأبو زرعة الرازي ، وأبو حامت الرازي، والبخاري ،

ن القيم ، والذهيب ، ومسلم ، والرتمذي ، والدارقطين ، واخلطيب البغدادي ،وابن عبد الرب ، وابن تيمية ، واب 
 يمني ، واأللباين ، وأمان اجلامي ، ومقبل الوادعي ، ثوحممد بن عبد الوهاب وتالمذته ، وابن باز ، وابن ع

السابقني  ثوأمحد بن حيىي النجمي ، وربيع املدخلي ، وصاحل الفوزان ، وعبد احملسن العباد وغريهم من أئمة احلدي
 والالحقني ـ رحم هللا األموات ، وحفظ األحياء ـ 

 ه الطعن يف بطانته ، أو ضعف ؟تمن كان كذلك هل وجد يف ترمج
بت يف كالمه هذا ، أنه إذا وجد أو وقف إلمام من األئمة تزكيته ألحد الكذابني ثـ الشيخ ـ حفظه هللا ـ ي

 عليه هذا املبطل .والوضاعني واملنحرفني الضالني ، فعذره أنه خفي 
خالف الواقع ، فيتأمل يف كالمه ، واجتهاده ، ال أن قد جانب فيه التحقيق والصواب ، و  وإذا صدر منه حكما

ر فيه بطانته ، يلقن األحكام ، مهمته التوقيع ، ثيهجم عليه بأنه ال يسمع ، ال يبصر ، كرب يف السن ، خرف ، تؤ 
  !!!بة ...سقط عشرات العلماء والطلزعرة ، أعنده التحامل والتقريع ، فيه 

 !!ند احلدادية واحللبية والصعافقة عوقيمتهم هذه هي مكانة العلماء 
ـ والشيخ ينبه طلبة العلم على معرفة أحوال من جيلس إىل العلماء ، والنظر يف مراتبهم من العدالة وعدمها ، 

ن اإلمام الزهري ـ رمحه هللا ـ أن أصحابه وتصنيف طبقاهتم ، ومن ينقل عنهم ، ويصدر ، ومن ذلك ما ذكر ع
 مخس طبقات : 

 : طبقات مخس الزهري أصحاب: )  (229/  1)( الرتمذي علل شرحقال احلافظ ابن رجب احلنبلي يف ) 
 ، عيينة وابن ، كمالك  ، له والضبط حبديثه والعلم ، للزهري الصحبة وطول واالتقان احلفظ مجعت:  األوىل الطبقة
 عن حديثهم ختريج على متفق وهؤالء ، وغريهم ، وشعيب ، وعقيل ، ويونس ، ومعمر ، عمر بن هللا وعبيد
 . الزهري
 ، حديثه ميارسوا ومل يسرية مدة صحبوه وإمنا للزهري صحبتهم تطل مل لكن ، وإتقان حفظ أهل:  الثانية الطبقة

 ، وحنوهم ، راشد بن والنعمان ، مسافر بن الرمحن وعبد ، والليث ، كاألوزاعي  ، األوىل الطبقة دون إتقانه يف وهم
 . الزهري عن مسلم هلم خيرج وهؤالء
 بن وحممد ، حسني بن كسفيان  ، حفظهم يف تكلم ولكن ، عنه ورووا وصحيوه الزهري الزموا قوم:  الثالثة الطبقة

 ، والنسائي والرتمذي داود أبو هلم خيرج وهؤالء ، وحنوهم ، صاحل بن وزمعة ، األخضر أيب بن وصاحل ، إسحاق
 . متابعة لبعضهم مسلم خيرج وقد

  إسحاق مثا ، فيهم تكلم ذلك ومع ، صحبة طول وال مالزمة غري من الزهري عن رووا قوم:  الرابعة الطبقة
 ، الصباح بن واملثىن ، املكي يزيد بن وإبراهيم ، فروة أيب بن وإسحاق ، الصديف حيىي بن ومعاوية ، الكليب حيىي بن

 . لبعضهم الرتمذي خيرج قد وهؤالء ، وحنوهم
 سعيد بن وحممد ، حبيب بن القدوس وعبد ، األيلي كاحلكم  واجملهولني املرتوكني من قوم:  اخلامسة الطبقة

 .  النسائي وال ، داود أبو وال ، الرتمذي هلم خيرج فلم ، وحنوهم ، السقاء وحبر ، املصلوب
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 طائفة سوى املعتربة الكتب من يعده ومل ، الكتب بقية عن كتابة  درجة نزلت هنا ومن ، ماجه ابن لبعضهم وخيرج
 ( ا.هـ  . املتأخرين من

 وذكر أيضا أصحاب نافع ، واألعمش .
 أمجع كمن  : اخلامسة الطبقة أهل وأمامبينا طبقات الرواة : )  (576/  12) (سريوقال احلافظ الذهيب يف ) ال

 عيسى أبو هلم ويورد،  والنسائي أمحد هلم خيرج أن فيندر متهما، لكونه أو وضبطه، فهمه لعدم وتركه اطراحه على
 .قليل لكنه اجتهاده، حبسب فيبينه
 غالب يف بينه أورد فإن داود، أبو منها يورد ما وقل أعلم، وهللا،  يبني وال قليلة أحاديث ماجة ابن هلم ويورد

 . وقاتاأل
  املهتوكني، وكاملرتوكني والوضاعني، وكالكذابني الدعاة، واجلهمية الرافضة كغالة:   السادسة الطبقة أهل وأما

 يف هلم فما البخاري، حذيفة وأيب اجلويباري، وأمحد مرمي، أيب بن ونوح املصلوب، وحممد الصبح، بن كعمر
 .يصب فلم واحدا حديثا له خرج ماجة ابن فإن عمر، عدا ما حرف، الكتب

 ( ا.هـ  وأهبمه امسه فدلس واحدا، حديثا للواقدي ماجة ابن خرج وكذا
والسنة متبعة معتمدة يف معرفة أحوال الرجال ، وسرب مروياهتم ، وهبا مييز  ثفهذه الطريقة ال تزال عند أهل احلدي

 الشيوخ .
وعليه فاجللساء السوء الذين ذكرهم الشيخ عبيد اجلابري ونبه عليهم ، فهم من الطبقة املطعون فيها املرتوكة 

 قات ، وال تعد من تالمذهتا ، وممن ثجملروحة كما ترى من تقسيم األئمة ، فهذه ال تضر عدالة األئمة الا
 [77] يعتمد قوهلم .

                                                                 

 !هللا ـ  ماومن هذه الطبقة السافلة عدنان عرعور الذي ادعى أنه من تالميذ اإلمامني ابن باز واأللباين ـ رمحه (77
 الذي ألست مبينا كذب عدنان : ) (68ـ  67 ص) (واإلميان السنة علماء على عدنان بغي دفعقال الشيخ ربيع املدخلي يف ) 

  الدين خري وكذبك.. ،«مبالغة هذه: »فقال نفسه األلباين الشيخ كذبك  وقد الشيخني، على دراسةً  الناس أكثر أنك تدعي
 باز ابن الشيخ تالميذ كذبك  عنك، هذا يعرف وال يعرفك ال إنه: فقال األلباين، الشيخ طالب أوائل من أو أول يعترب الذي الوائلي

  .آنفاً  ذلك وضحنا كما  وجمازفاتك، السائل على افرتاؤك هنا وتبني معه، واملوظفون جلساؤه
 - الراجحي العزيز عبد الشيخ سألت وقد: »قال 19ص يف"  احنرافاته وبعض عرعور عدنان"  كتابه  يف جنيد القادر عبد واألخ
 األستاذ عن عنه، أخذاً  طالبه أكثر ومن طويلة، مالزمةً  - هللا رمحه - باز بن العزيز عبد الشيخ دروس الزموا ممن وهو - هللا حفظه
 دعواه يريد بصحيح ليس هذا كالمه  عن وقال ،" قليالً  ُحضوره وكان باز، ابن الشيخ على قرأ أنه أذكر ما: " فقال عرعور، عدنان

 بالطائف، اإلفتاء بدار مكتبه يف الناصر العزيز عبد الشيخ على الكالم هذا وقرأت باز، ابن الشيخ عن ودراسة أخذاً  الناس أكثر أنه
 قبيل إىل هـ1371 عام من املالزمة هذه وبدأت االفتاء بدار مكتبة ويف بيته يف دروسه يف طويالً  - هللا رمحه - الشيخ الزم ممن وهو
 ثالث للنووي شرحه مع"  مسلم صحيح"  كتاب  باز ابن الشيخ على قرأه ومما سنة، ومخسني تسع حنو أي بساعات الشيخ وفاة

 فال والزمه كتاباً   وقرأ الشيخ، على جلس كونه  أما قليالً، الشيخ عند حضر بصحيح، ليس: " الكالم هذا حق يف يل فقال مرات،
 الشيخ عند كنت: "  يل فكتب بالطائف، اإلفتاء بدار مكتبة يف الشويعر سعد بن حممد الشيخ على الكالم هذا وقرأت ،" أحفظه

  هللا عبد بن العزيز عبد الشيخ مساحة مع وعملي عرفته، ما اآلن رأيته ولو الشخص هذا رأيت وما له مالزماً  سنة، عشر مثان من
"  عنده بالعمل ألتحق أن قبل الشيخ على درس يكون وقد أره، ومل هـ1402 سنة شعبان شهر مطلع من بدأ - هللا رمحه - باز بن
 ". صحيح غري الكالم هذا: " يل فقال احلمني، هللا عبد بن سعد الشيخ على اهلاتف عرب أيضاً  وقرأته اهـ،
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ونقلة األخبار العدول بناء على هذه الطبقة فهو يلزم األئمة بغري شروطهم ، ويتعنت  ثومن يطعن يف أئمة احلدي
يف احلكم ، ويركب دركات اجلور والظلم ، وسلك غري سبيل املؤمنني ، ويتخذ هذه الطبقة ذريعة للطعن يف السنن 

 وهذا من طرائق الرافضة واملستشرقني .
 اإلمام أمحد ـ رمحه هللا ـ مشريا إىل ما قررناه يف هذا املوطن  :  قال الشيخ حممد بن هادي املدخلي يف ذبه عن

 ) فأمحد ليس بأصحابه ضعيف ، وإمنا أرادوا الطعن يف أمحد بتالميذه ، وهذا الذي نسمعه : فالن اليوم ، 
 !الشيخ فالن يأتيه البالء من الذي حوله 

 ،كيف صار اآلن  !باء أنه ينطلي عليه الكالم هذا تسفيه هلذا العامل ، يعين وصل إىل درجة من اجلهل والغ
 ، هذا باب . !متصدر للجرح والتعديل ، وهو يضحك عليه طالبه ؟

 الناس وأسوء الناس ثاين : هؤالء ليسوا طالب ، إذا كانوا خمادعني هؤالء أخبثالباب ال
 سة واحلقارة ، وال يصلح أن يكونوا أصحاب لصاحب دنيا ، صاحب الدنيا ما يتخذ له أصحاب هبذه اخل

 اخندعنا له ، ميكن خيدع اإلنسان أو الشيخ نعم من خدعنا باهلل ،  [78]كيف العامل يتخذ أصحابا من هذا ؟ 
 يف بعض طالبه ممكن ، لكن أنت انظر إىل عموم طلبته املشاهري ، أصحابه ، أصحاب مشورته ، جلساءه

 أصحابه أما الرواد ، فهؤالء جمرد رواد .هؤالء  أمر ، من هم خاصته ؟ من هم بطانته ؟  ثإذا حد 
 محد ، فأصبح رفوا أن مقصد هؤالء هو الطعن يف أهؤالء قصدوا ذلك فرد عليهم احلنابلة ـ رمحهم هللا ـ ، وع

 أمحد حمنة ( ا.هـ 

                                                                                                                                                                                  

 وبتنا األخوان أحد منزل يف عرعور عدنان باألستاذ لقاء مجعين أنه واألرض السموات فاطر العظيم، العلي باهلل فأقسم أنا أما =   
 األلباين، الشيخ من استفادها كما  واحدة قاعدة منه استفاد يوماً  وال سنني تسع باز ابن الشيخ على درس إنه: يل فقال سوياً  عنده
 .هـ1414 أو هـ 1413 املوافق العام يف ذلك وكان للتو، وكأهنا ذكرهتا عنه مسعت أو قابلته كلما  وأنا يومها ومن
 فكتب الفكس، وعرب طالبه، أحد طريق عن الكالم هذا إليه أرسلت فقد - تعاىل هللا رمحه - األلباين العالمة للشيخ بالنسبة أما

  اهلاتف عرب احلميد عبد حسن بن علي الشيخ على الكالم هذا وقرأت ،" مبالغة فيها"  الرصاص وبالقلم يده خبط الشيخ عليها
 .«يذكر فيما وذلك مرات، ثالث حنو إال عرعور عدنان إليه حيضر ومل سنة عشرين حنو األردن يف له األلباين الشيخ إن: يل فقال
  هؤالء شهادات ومسعتم كذب،  أنه يعرفون العقالء كل  الشيخني، على لدراسته بالنسبة عدنان، يدعيه الذي العظيم االدعاء فهذا

 هبذه زعمه يف فيخرج تأويل له أباطيله من باطل فكل التأويالت، يف الباطنية الصوفية مسالك يسلك ولكنه له، تكذيبهم يف
  خيرج؟ من عند ولكن فيها، يقع اليت اخلطرية املآزق من التأويالت

 ( ا.هـ .شيئاً  عندهم ذلك يفيده فال واملنصفني العقالء عند وأما واملراوغني، امللبسني من أمثاله عند
 ، فال جتدهم من طالهبم  هذا حال متصدري الفْت ، لو تتفحص حاهلم ، وأخذهم عن العلماء ، واجللوس إليهم ، قلت :

 !ال عدنان عرعور ثما هم إال كأمخاصتهم ، بل ال من و 
 وأنه ال يعذر باجلهل ، ، واليت فيها تقرير منهج احلدادية ، بعض سفهاء الصعافقة من اجلهال ممن وقعنا على بعض منشوراته  (78

 نقل كالم شيخنا حممد بن هادي املدخلي هذا ـ زعما منه ـ أن الشيخ حممدا يطعن اآلن يف ، يف منتداهم ال تربية وال تصفية 
  !تغري على ما كان عليه قد بطانة األئمة ، وأنه 

  هنا تكشف حنلتهم الفاسدة ، وما تنطوي عليهبرت هذه اجلملة من كالم الشيخ ، ألهذا الصعفوق اجلويهل الكذاب  ومصيبة
 ريون الفْت ، ويسارعون ثأن الذين يدعون أهنم من طلبة الشيخني ربيع املدخلي وعبيد اجلابري ، وهم ي من التخريب ، وتبني

 قلت هذه الكلمة على ثاجللساء الذين نبه عليهم العالمة عبيد اجلابري ، فاست ثيف الفرقة بالكذب والفجور ، هم من أخب
 . زمان ومكانكل قلبه فحذفها ، وهذا شأن أهل األهواء يف  
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مروية من طريق  ثقال العالمة أبو شهبة ـ رمحه هللا ـ يف رده على أيب رية عندما تنفس شبهة " معظم األحادي
 !الضعفاء " لرد األخبار والسنن الصحيحة 

  «َريَّةَ  َأيب » ِاْعِتَمادُ ( : )  75ـ  74قال يف ) دفاع عن السنة ورد شبه املستشرقني والكتاب املعاصرين ( ) ص 
 "  اإلسالمية املعارف دائرة"  عن كالماً   باهلامش املؤلف نقل[ 82 ،81 ص] يف:املُْسَتْشرِِقنيَ  َكاَلمِ   َعَلى

 النَّيب، ِلُسنَّةِ  تارخيياً  وصفاً  األحاديث من للكثرة نـَعُدَّ  أنْ  ميكن ال هذا وعلى» آخره يف جاء األحاديث وضع يف
 هللاُ  ىَصلَّ  - حممد وفاة بعد األوىل القرون يف النفوذ أصحاب بعض اعتنقها آراء متثل ذلك عكس على هي بل 

 على مر وقد «الوضع آثار من األحاديث أكثر أنَّ  ذلك ومعىن فقط، ذلك عند إليه ونسبت - َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 
 .املعىن هلذا ترديد هو كتابه  يف ذكره ما بل يرتضيه، أنه هذا ومعىن بكلمة، عليه يـَُعلِ قَ  أنْ  دون الكالم هذا 

 :ألقول وإين
  وأهنا اإلسالم، يف التطور آثار من األحاديث من الكثرة فليست احُلْكم يف وشطط إسراف فيه القول هذا إنَّ 
 املعارف دائرة"  يف املادة هذه كاتب  زعم كما  - َعَلْيهِ  َوَساَلُمهُ  هللاِ  َصَلَواتُ  -النَّيب  إىل نسبتها يف الواقع متثل ال

َلقَّاة   هبا، املوثوق ثباتاال بطرق ثابته املدونة األحاديث من الكثرة بل"  اإلسالمية  احتاط وقد النَّيب  عن َوُمتـَ
  مبا سبق فيما ذلك وضحت كما  فائقة، عناية واملْت السند بنقد وعنوا االحتياط غاية مجعه عند احلديث أئمة 

 لنقد وقواعد أصول من وضعوا ما جانب إىل هلم وكان املردود، من املقبول َوَميـَُّزوا هذا، يف للشك جماال يدع ال
 واملذهبية السياسية للخالفات كان  ما ننكر ال وحنن والسمني، الغث بني هبا ميَُيِ ُزونَ  خاصة َمَلَكةً  املرويات

نَة األحاديث من الكثرة تكون أنْ  اإلنكار غاية ننكره الذي ولكن األحاديث، وضع يف أثر من والكالمية  املَُدوَّ
 ( ا.هـ  .واالختالق الوضع آثار من 

 رية أبو وقال( يف رده على أيب رية: ) 88( ) ص الكاشفة األنواروقال العالمة عبد الرمحن املعلمي يف ) 
 ... « وأسبابه احلديث يف الوضع: » "89-80ص"

 هذا يف يطولون السنة عن واملنحرفني املستشرقني ولكن اجلملة، يف واقع وهو املعىن، هذا يف عبارات نقل: أقول
 والسمن األقوات من اخلالص احلقيقي طلب من الناس منع حياول من مثل ومثلهم يقابله، ما ويهملون ويهولون
 التزوير من وقع ما بذكر ذلك وغري والعنرب واملسك واللؤلؤ والفضة والذهب والصوف واحلرير والعقاقري والعسل

 األشياء هذه من اخلالص احلقيقي أن يعلم والعاقل. ذلك يف ويطيل األشياء، هذه يف والغش والتدليس والتلبيس
 احلقيقي مييزون ومهرة خربة أهل الناس يف وأن وأمانة، صدق أهل وجتارها أصحاهبا يف وأن األرض، من يرفع مل 

  يبايل ال ومن ومقصر جاهل من اخلربة أهل إىل يرجع ال من على إال الضرر يدخل يكاد فال غريه من اخلالص
 تكون أن البد بدينهم؟ بعنايته الظن فما دنياهم، يف بعباده وجل عز هللا عناية مثرة هذه أن يعلم واملؤمن أخذ، ما
 ( البيان غاية ذلك له تبني النظر وأنعم وتدبره الواقع تتبع ومن وأبلغ، أمت
 

 .ذكر تشغيبات وختريبات أيب رية ، اليت نبه عليها العالمة أبو شهبة  
 ( .80ـ ) خلط أيب رية بني الوضع واالدراج / ص 
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 من األحبار كعب: )    بناء على اإلسرائيليات ، قال أبو شهبة ، ( 81ـ ) طعن أيب رية يف كعب األحبار / ص 
 بالوضع يتهموه مل - تسرت مهما راو أي حقيقة عليهم ختفى ال الذين وهم - والتعديل اجلرح وعلماء التابعني،

 [79]..(  واملرتوكني الضعفاء كتب  يف ذكرا له جتد ال ولذا توثيقه، على واجلمهور واالختالق
  وثقاهتم، التابعني خيار من فهو منبه بن وهب وأما، قال أبو شهبة : )  (72 صـ ) طعنه يف وهب بن منبه / 

 [80].املؤلف ِإالَّ  َوَدسَّاس   َوضَّاع   بأنه فيه طعن أحداً  نعلم ومل
 الكتاب أهل طريق عن اإلسالم يف دخلت اإلسرائيليات من الكثري أنَّ  ينكر ال البصري والناقد املَُتَثبِ تُ  والباحث

 املسلمني، من العوام وأفكار العلوم كتب  يف السيئ أثرها ينكر ال وكذلك ِنيَّة ، حبسن نقلوها وأهنم أسلموا، الذين
 الباحث به يسلم ال الذي ولكن براء، منها واإلسالم منه أهنا منهم ظناً  أعدائه طعون من اإلسالم على جرته وما
 الدين، يف واإلفساد واالختالق الَدسَّ  غرضهم كان  إسالمهم َوَحُسنَ  أسلموا ممَّنْ  وأضراهبما ووهب كعب  يكون أنْ 

 السابقة، واألمم األنبياء قصص يف كانت  إمنا اإلسرائيليات هذه أنَّ  اإلسالمية باألمَّة هللا لطف من كان  ولقد
 ينايف ممَّا منها بعضاً  ِإالَّ  والعقائد واحلرام باحلالل يتعلق ال ممَّا ذلك غري إىل اخلليقة، وأسرار واملعاد البدء وأحوال
 (  .الرأي بادئ وبطالنه كذبه  يدرك فإنه األنبياء عصمة

وأخبار العقائد واألحكام بناء على  ثهكذا ذهب أبو رية جيول ويصول للطعن يف أحادي قلت ) ابن سلة ( :
حجة الضعفاء واملدسوسني الذين وجدوا من بني الرواة ، فجعل هذه مقدمة لرد مرويات أيب هريرة ـ رضي هللا عنه ـ 

 .، والصحيحني 
 ( : ) زعمه أن كعب األحبار لقن أبا هريرة األخبار امللفقة املكذوبة (  142قال أبو شهبة يف ) ص 

 يف صحيح مسلم أنه من اإلسرائيليات (  ث( : ) زعمه يف حدي158وقال يف ) ص 
 (  ث( : ) رميه أبا هريرة بضعف الذاكرة ، واختالق األحادي159وقال يف ) ص 

 
حرب القوم قائمة على إفساد عقائد اإلسالم ، وهدم السنة ، وختريب أصوهلا ، والطعن يف أئمتها ، هبذا يتبني أن 

ة والصعافقة من يتأمل فيها جيدها تستمد أصوهلا من الرافضة واخلوارج وأهل الكالم ففتنة احلدادية واحللبي
بت واالنتقاء ، وحماربة ثكلها قائمة على محاية البدع ورموزهم السابقة والالحقة ، متدرعة بدرع التفواملستشرقني ، 

رتوك ، وهالك ، وكذاب ، الضعفاء ، والبطانة السفهاء ، وهي يف مقابل ذلك حتتج بكل ساقط ، وواه ، وم
                                                                 

 عن فيها وليس التهذيب، هتذيب يف ترمجة لكعب: أقول: )  (99 ص ) (الكاشفة األنوارقال العالمة عبد الرمحن املعلمي يف ) ( 79
 يف ذكره جرى إمنا أنه مع الشيخني عالمة عليه علم املزي وكان بالعلم، عليه الصحابة بعض ثناء فيها إمنا توثيقه، املتقدمني من أحد

 عن حيكيه كان  ما فأما...  العلم أهل إليها حيتاج رواية له أعرف وال. فيهما احلديث من شيء طريقه من يسند مل عرضاً  الصحيحني
 ما كل  فليس وبعد القرآن، يف ذكر ملا عنده ملناسبته السلف بعض حكاه وإن املسلمني، من أحد عند حبجة فليس القدمية الكتب
 .يقلها مل كثرية  أشياء إليه نسبوا قد بعده من الكذابني فإن عنه، بثابت الكتب يف كعب  إىل نسب

 نسخها انقرضت كتبهم  من كثرياً   فإن. كذبه  على واضحة حبجة ليس اآلن الكتاب أهل كتب  يف يوجد ومل األقوال من عنه صح وما
 قتل على املؤامرة يف باالشرتاك واهتامه. وغريه التفسري من مواضع يف رضا رشيد السيد ذلك ذكر وممن ويبدلون، حيرفون يزالوا مل ُث

 ( ا.هـ .النحلة يهودي يسلم أن قبل كان  وإن النسب، عريب وكعب يثبت، ال عمر
 البخاري أخرج الفالس، علي ابن عمرو وضعفه احلفاظ وثقه قد: )  (100 ص )( الكاشفة األنواروقال أيضا املعلمي يف )  (80

 اجملمع األئمة أحد راشد ابن هو ومعمر أيضاً، معمر عليه تابعه شيء مسلم صحيح يف وله «معمر تابعه» قال ُث طريقه من حديثاً 
 ( ا.هـ عليهم
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وذاهب ، ومنحرف ، وعوجاء ، وعرجاء ، ومتنطع ، ومقطوع ، ومبتور ، وحمتقر ، ومزجور ، ومن ال يعتمد عليه 
  [81.]ر ثواأل ثعند أهل احلدي

  َعَلى اأَلَحاِديِث  يف  ِاْعِتَماُدهُ : )  (114  ص)(  املستشرقني شبه ورد السنة عن دفاعقال العالمة أبو شهبة يف ) 
َواِريخِ  اأَلَدِب  ُكُتِب   :َوحَنِْوَها َوالتـَّ
 كتب  من عشرات يف طوف أنه من زعم ما على أنه"  السنة على أضواء"  كتاب  مؤلف شأن عجيب ومن

ثُونَ  األئمة قرره ما عليه خفى كيف  احلديث  كتب  على وقبوهلا هبا الوثوق يف يعتمد ال املرويات َأنَّ  من املَُحدِ 
 الذين الثقات، األئمة كتب  من ِإالَّ  يـُْؤَخذُ  الَ  احلديث َوَأنَّ  قليل، غري وغث كثري  زيف فيها إذ والتواريخ؟ األدب

 حديثًا روى من: وضعوها اليت قواعدهم ومن املردود، من واملقبول الضعيف من الصحيح معرفة يف إليهم يرجع
  – َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  ىَصلَّ  - هللا رسول إىل ينسبه َأنْ  له فليس وإال َخرََّجهُ، من إىل ينسبه أو سنده يربز َأنْ  فعليه

 من حتقق إذا ِإالَّ  اجلزم بصيغة هللا رسول إىل ينسبه َأنْ  له وليس وحنوها، َويُْذَكرُ  َوُرِوىَ  َكِقيلَ   التضعيف بصيغة ِإالَّ 
 يف القلوب مثار"  وكتاب"  والشعراء الشعر"  كتاب  على نقل ممَّا كثري  يف املؤلف اعتمد وقد حسنه، أو صحته

 حياة"  و"  البالغة هنج شرح"  و"  السائر املثل"  و"  اهلمذاين الزمان بديع مقامات"  و"  واملنسوب املضاف
 ولكين بأصحاهبا، وال الكتب هبذه[ اإلزدراء] أقصد هبذا ولست وحنوها،"  األرب هناية"  و للدمريي"  احليوان
 احلديث، رواية يف عليهم يـُْعَتَمدُ  ال ولكنهم فنوهنم، يف ثقات يكونون العلماء من كثريين  ِإنَّ : أقول َأنْ  أحب

 قد - املغازي أهل إمام وهو - اسحق ابن كان  وإذا وصيارفته، رجاله من ليسوا ألهنم سقيمه، من صحيحه ومعرفة
 من بغريه بالك فما وثيق، سبب من القدمي يف والسري احلديث يف التأليف بني ما على احلديث، رواية يف ضعفوه

 ( ا.هـ  !العامة واملباحث واللغة األدب أهل
  

 وأما ذلك العامل اجلليل فهو على مكانته عندنا ال جنرحه وال حنط من قدره ، قوله : )  : ثالثالوجه ال
 لنا ثعليه موال نقلل من شأنه بل نعتذر له ، نقل ما علم ، ما علم هذا ، لو علم ما علمنا لكان 

 ( أو أشد منا
 (، ما لو علمه لسقط عندهلعامل اجلليل اإلمام الفذ اجلهبذوخيفي ذلك اللعاب املاكر عن ذلكم ا)وقوله:

 

                                                                 

وهذا بالء فتنة الصعافقة ، جتد بعضهم ، بل مسعنا ذلك من بعض أهل العلم واخلري والفضل يستدل يف انتقاده للعالمة عبيد  (81
، ولألسف ـ هذا الشيخ ـ يعلم علما يقينا بأن عرفات كذاب ،  !اجلابري بكالم ونقل عرفات احملمدي الساقط الكذاب الفتان 

، فكانت هذه القلقلة مقدمة لتوسع الفتنة  !ما كان بينه وبني الشيخ عبيد ؟يوكذا فل فيهم : كذا ق به بأن الشيخ عبيدا قاثفكيف ي
 بني املشايخ ، وسوء الظن ، وحصل ما حصل ، وهللا املستعان .

 ، ا ينقله أسامة بن عطايا العتييب ، ورائد آل طاهر العراقي مبعن الشيخ حممد بن هادي املدخلي ،  وأيضا يعتمدون يف النقل
 علم كذهبما وفجورْها وعداوهتما للمنهج السلفي وألئمته .قد وكل من هذين 

م من كذهبما ما ال خيفى على وقد عل، وأيضا يعتمدون يف النقل عن اإلمام ربيع املدخلي بكالم عبد هللا بن صلفيق ، وفواز املدخلي 
 األمة .

فهذا املقام وخاصة هذه الفتنة ينبغي أن يعرض ما ينقل عن املشايخ على أصوهلم املقررة يف مسريهتم الدعوية ، وما أشتهر عنهم ، 
 ودعنا من هذه الغرائب العجائب املخالفة ملا هو مقرر يف دروسهم الصوتية املسجلة ، وكتاباهتم املطبوعة .
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، الذي إذا رفعت  رية على املميعة والصعافقة املتسلفة ، ومن يعيش على مياه التزكياتثقل هذه الكلمات األثما أ
  !أخر أنفاسه  عنه تنفس

، وأزعج عند االنتقاد ، وما ترى منهم حينها إال إقامة خيام !فهم أفرح بالتزكية والتضخيم والتمشيخ والشهرة 
  !وتسمع جعحعة وال ترى طحنا  !العزاء من العويل والصياح ، وجمالس النياح 
 هلؤالء :  ثولكم أن تتأملوا وتتفكروا ما حصل ، وحد

 احلسن السليماين املأريب  ـ أيب
 احل احلريب ـ ف

 ـ علي احلليب 
 ـ حيىي احلجوري 

 ـ إبراهيم الرحيلي 
 ـ عبد احلميد اجلهين 
 ـ عبد احلميد العريب 

 ـ عبد امللك الرمضاين 
 ـ أزهر سنيقرة 

 ـ عبد اجمليد مجعة 
 ـ حممد علي فركوس 

 ـ هاين بن بريك 
بتزكية األئمة هلم ، ومنهم من أرعد وأرهب  اهلم ، وأجناسهم ، وأشكاهلم ؟ من صنع هؤالء ؟ أمل ينتفخ هؤالءثوأم

من عمرهم يف التظاهر بالسلفية ؟ ما خدمتهم للسنة إال إهناك وحدهتا ، وتفريق صفها ، وختريب  كم قضي  !هبا ؟
 !!أصوهلا 

 ا الوقت ،يا معشر الصعافقة كالم الوالد العالمة الورع عبيد اجلابري هو حجة عليكم ـ وهللا ـ ، فنحن مل حين لن
الشيخ وجنتمع به ـ أطال هللا عمرنا حىت جنتمع  ـ ، ولكن وعينا عنه العلم ، وتذوقنا  ويسمح لنا الظرف أن جنالس

أصول السلفية ، ومن  هللا علينا باالستقامة من طريقه ، وذلك من مساعنا حماضرته الصوتية يف بيان أصول وقواعد 
اة ما يأيت ما بعدها من تأسيس منهجيتنا يف الطلب والتحصيل ، املنهج السلفي ، فكانت هذه احملاضرة املباركة نو 

ووضحت السبيل ، وأدركنا حينها أن النجاة وطلب املنازل هو التمسك بالدليل ، وعدم ، وغريت حياتنا 
 االستسالم للتضخيم والتضليل .

 ، بل بالعلم والعمل . ! امليزان يف النجاح وحتقيق الفالح ليس باحلرص على مجع التزكيات ، وحتصيل الشهادات
ريا من الناس تغرهم ثالعالمة أمحد شاكر ـ رمحه هللا ـ يف مقدمة كتاب ) الشعر والشعراء ( : ) إن ك ثقال احملد

 املناصب والرتب وختدعهم األلقاب العلمية الضخمة ، وما كان شيء من هذا ميزانا صحيحا للعلم ( ا.هـ
( يف رده على املعتوه اهلدام 110شاكر يف كتابه ) أباطيل وأمسار ( ) ص وقال األديب العالمة أبو فهر حممود 

را أدبيا ، فباللقب الذي حيمله ثلويس عوض : ) .. أن هذا الرجل أراد أن يوهم الناس بأنه أستاذ جامعي يدرس أ
ذه الصحيفة استطاع قة اليت حيملها القارئ هلثقة اليت منحتها إياه صحيفة األهرام ، وبالثوال أدري كيف جاءه وبال

أن يدخل هذه الدراسة ، وعليه طيلسان أستاذ جامعي ، وإن كان هذا الطيلسان عندي يف احلقيقة كلباس 
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الفرزدق حني جاء للقاء جرير يف الديباج واخلز ، وجاءه جرير يف لباس احملارب متقلدا سيفه ، ويف كفه الرمح ، 
 فوصف ذلك جرير ، فقال :

 لعبة     عليه وشاحا كرج وجالجله  لبست سالحي والفرزدق
بت أنه غري مستحق هلذه الصفة ثومع ذلك فقد رضيت كارها أن أعامله معاملة أستاذ جامعي ال لشيء إال أل

 بوجه من الوجوه  ( ا.هـ 
( يف رده على أحد 48سعد بن عبد الرمحن احلصني ـ رمحه هللا ـ يف كتابه ) الدوة والدعاء ( ) ص  قال الشيخ

حصوله على تدعة : ) مل يكن أبو سليمان يوم مسعت بوجوده متميزا إال بعناده وإصراره على الباطل .. وبعد املب
حرف " د " الذي تبدأ به كلمة " دكتور " األعجمية ، وكلمة " دجال " الشرعية الفصحى ، خدع أحد علماء 

 زا فيها منذ تدنست بانضمامه إليها ( ا.هـ السنة فرشحه لسد فراغ يف هيئة علمية صار مقامه منها سبة له ، ونشا
 مبينا فرية احلزيب املتسرت أن الشيخ حيرص على  (21 ص ) ( املعيار فساد بيانقال العالمة ربيع املدخلي يف ) 

  من كثري  جيداً  يعلمه وهذا به ألقب أن أرغب وال اللقب هذا أحتقر أنين هللا يعلمأن يلقب بالدكتور : )  
 أن أتأذى وأين جيداً، عين ذلك يعرف األنصاري محاد الشيخ األفاضل العلماء ومن العلم، طالب إخواين

 ( ا.هـ  .به أنادى 
وسئل : " بعض الدعاة ال تعرف هلم سلفية ، وقد حذر منهم ، وما زال هناك من جيالس أولئك الدعاة حبجة أنه 

فانقسم اإلخوة بني جمرح ومعدل ألولئك الدعاة فما مل جيرح ِبرح مفصل ، وقد زكوا من قبل الشيخ العباد وغريه ، 
 قولكم هلم ؟"

فأجاب : ) جيب على هذا الشخص الذي خيلف حوله الناس وال يزكي نفسه بإبراز املنهج السلفي ، وإمنا يعتمد 
 على تزكية فالن وفالن ، وفالن وفالن ، ليسوا مبعصومني يف تزكياهتم .

ص الذي قد يتملقهم ويتظاهر هلم بأنه على سلفية ، وعلى منهج صحيح فقد يزكون بناء على ظاهر حال الشخ
ل ما يظهر لظهر على فلتات لسانه ويف جلساته ويف دروسه ث، وهو يبطن خالف ما يظهر ، ولو كان يبطن م

ا أو وجمالسه ، فإن اإلناء ينضح مبا فيه ، وكل إناء مبا فيه ينضح ، فإذا كان سلفيا فلو درس أي مادة ولو جغرافي
 حساب ، لرأيت املنهج السلفي ـ بارك هللا فيك ـ ينضح يف دروسه ويف جلساته وغريها .

 فأنا أنصح هذا اإلنسان الذي ال يظهر سلفيته ويكتفي بالتزكيات أن يزكي نفسه بالصدع هبذا املنهج يف دروسه 
السلفي ، فإذا هذا الشخص من  يف أي مكان من األمكنة ، فإن األمة بأمس احلاجة إىل الدعوة إىل هذا املنهج

 هذا النوع الذي قلت أنه يعتمد على التزكيات وال يزكي نفسه ، فإن هذا يضر نفسه بكتمان العلم وكتمان 
العقيدة وكتمان املنهج ، وأخشى أن تصدق عليه هذه اآليات اليت تلوناها عليكم يف كتمان العلم وعدم األمر 

 باملعروف والنهي عن املنكر ...
 بن باز : كانت تصدر منه بعض الكلمات ، يعين تشبه تزكية جلماعة التبليغ ، وإن كان اا مرة قلت للشيخ وأن

 إىل جانبها شيء من لفتات األذكياء إىل ما عندهم من ضالل مبني ، فيستغل هؤالء الكلمات اليت فيها شيء 
 !ناء وخيفون اجلرح ثفيربزون الناء عليهم وخيفون ما فيها من طعن خفي يف عقيدهتم ومنهجهم ، ثمن ال

 من اهلند وباكستان أو من أنصار السنة  ثجلست معه جلسة قلت يا شيخنا : هل جاءك أحد من أهل احلدي
 يف مصر والسودان يطلب منك تزكية على أهنم على حق وسنة ؟

 قال : ال ، قلت له : ملاذا ؟ 
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اهلم ثم وتزكيهم بأهنم على احلق ، وأما مجاعة التبليغ وأمقال : ملاذا أنت ؟ ، قلت : ألن هؤالء تشهد هلم أعماهل
 فإن أعماهلم ال تزكيهم ، بل تدينهم بأهنم على ضالل وبدع .

 فضحك الشيخ ـ رمحه هللا ـ .
فهذا أمر واضح ال تزكيه أعماله وال مواقفه وال تشهد له بأنه سلفي ، فيلجاء إىل هذه الوسائل الدنيئة من 

 ناس والتملق هلم حىت حيصل على تزكية ، ويكتفون هبذا ويذهبون ، ليتهم يكفون االحتيال على بعض ال
 بأسهم وشرهم على أهل احلق والسنة ، فيذهبون يتصيدون أهل السنة هبذه التزكيات ، فتكون مصيدة ،

 لذي يسلكريا ، اثريا وكثريا وحيرفوهنم عن املنهج السلفي ، وأنا أعرف من هذا النوع كثفيضيعون هبا شبابا ك 
 [82]هذا املسلك السيئ . 

                                                                 

لطلبة العلم ، فضال ري على الساحة ، وظهرت حقيقتهم يف هذه السنني املتأخرة  للعامة فما بالك ثري ، والكثقد تبني منهم الك (82
 مام اليت نبهت عليها يف مقدمات ضوابط اجلرح والتعديل ، فتنبه هلذه الفائدة النفيسة .للعلماء ، وهذه من فراسة اإل

 غريهم ، وكان حريصا عليهم ، ويوصي بتزكية النفس ، ريب وينصح ويوجه هؤالء اجللساء و كان ي  وهذا يدل أن الوالد املريب ربيعا
 فهذا ال ينفعهم ما مل تزكيهم أعماهلم ، وكان يوصي بكتب اإلمامني، أو من غريه من األئمة ، وأنه مهما ظفروا بتزكية منه 

 على العمل  ، ألهنا حتملفيها من النفع يف تزكية النفوس  ه وجلسائه ملاريا يف دروسه وكتبه ولزوار ثابن تيمية وتلميذه ابن القيم ك 
 ملن عمل مبوجب علمها 

 قد يقول القائل : ملاذا مل ينتفع القوم ؟
نتفاع بوصايا اإلمام ، أال وهو مرض القلب : مرض اجلهل ، ومرض الشبهات والشكوك ، االاجلواب : لعارض حال بينهم وبني 

 ذا صاحبه ال حيس بأمله ، ألن سكرة اجلهل واهلوى حتول بينه وبني إدراك األمل ، وإال فأمله حاضر فيه ، ومرض الشهوات ، وه
 ( .1/59ة اللهفان ( ) ثحاصل له ، وهو متوار عنه باشتغال بضده ، قاله اإلمام ابن القيم يف ) إغا

 . غريه على له مؤثرا له مريدا للحق مدركا يكون بأن إال حتصل ال وصحته القلب حياة أن: ) ..  (67/  1) وقال 
 ينفعه فيما القوتني هاتني باستعمال وصالحه كماله  كان  واحلب اإلرادة وقوة،  والتمييز العلم قوة:  قوتان القلب يف كان  ملا 
 قوة وباستعمال،  الباطل وبني بينه والتمييز ومعرفته احلق إدراك يف العلم قوة باستعمال فكماله،  وسعادته بصالحه عليه ويعود 

  مغضوب فهو عليه غريه وآثر عرفه ومن،  ضال فهو احلق يعرف مل فمن الباطل على وإيثاره وحمبته احلق طلب يف واحملبة اإلرادة
 ... عليه منعم فهو واتبعه عرفه ومن ، عليه

  وإدراكه احلق معرفة يف العلمية قوته استعمل إن بل،  القلب من تعطالني ال القوتني هاتني أن تعرف أن وينبغي إىل أن قال :
،  ضده يف استعملها وإال به العمل يف العملية اإلرادية قوته استعمل وإن،  الباطل من ويناسبه به يليق ما معرفة يف استعملها وإال

 " (  وْهام حارث:  األمساء أصدق صلى هللا عليه وسلم " النيب قال كما  بالطبع ْهام حارث فاإلنسان
،  الضار املؤذي عن محية وإىل،  الطاعات وأوراد،  اإلميان وهو قوته عليه حيفظ ما إىل حمتاج القلب: )  (58ـ  57/  1)وقال 
 واستغفار النصوح بالتوبة وذلك،  له تعرض فاسدة مادة كل  من استفراغه وإىل،  املخالفات وأنواع واملعاصي ثاماآل باجتناب وذلك
 . اخلطيئات غافر

 ينقص أو،  عليه هو ما خالف على يراه أو،  حقا احلق يرى فال،  له وإرادته للحق تصوره به يفسد له حيصل فساد نوع هو ومرضه 
 الذي املرض يفسر وهلذاـ  الغالب وهوـ  له جيتمعان أو،  الضار الباطل حيب أو،  النافع احلق فيبغض،  له إرادته به وتفسد له إدراكه
 وتارة،  شك:  أي[  10:  ةالبقر ] { مرض قلوهبم يف}:  تعاىل قوله يف وقتادة جماهد قال كما  والريب بالشك تارة،  له يعرض
 مرض والثاين،  الشبهة مرض فاألول، [  32األحزاب : ]{مرض قلبه يف الذي فيطمع } :تعاىل قوله به فسر كما  الزنا بشهوة
 (  الشهوة

 القلب موقوفة على طهارته ، كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من أخالطه(: ) واملقصود : أن زكاة 1/107وقال يف )
 الرديئة الفاسدة ( 
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فنسأل هللا العافية وأن يوفقهم بأن يزكوا أنفسهم بأعماهلم ، وأن جيعل من أعماهلم شاهدا هلم باخلري والصالح 
 ( 261ـ  1/259وباملنهج السلفي ( ا.هـ ، انظر كتاب ) فتاوى فضيلة الشيخ ربيع املدخلي ( ) 

 تدليل ؟ هذا البيان والتفصيل من بيان و  ال عطر بعد عروس ، هل جتد بعد قلت :
ال جتده إال عند شيخنا احملنك العامل بالرجال واجلماعات ربيع بن هادي املدخلي ـ نفع هللا به األمة ـ ، ولكن 

وما هم فيه من ، م هاحلزبية وشيوخها عندهم حساسية مفرطة من النقد ، وجيدون فيه إهدارا ملكانتهم وكربيائ
 تعطشون لإلطراء واأللقاب الضخمة واإلشهار ، وال يتقبلون احلقائق املرة اليت تزعزع ما هم التسيد ، فهم م
 فيه من املقرة . 

 ( : ) من استكرب على 186قال اإلمام عبد الرمحن السعدي يف ) طريق الوصول إىل العلم املأمول ( ) ص 
 بغريه : ابتلي بالذل واهلوان واخلوف من  ، أو ادعى ما ليس له من املراتب ، أو أشرك باهلل ـ ونعلقاحلق 

 سنلقي يف قلوب الذين كفروا الرعب مبا }املخلوقني ، فرتاه مفتقرا إىل لقمة ، خائفا من كلمة ، قال تعاىل :
 [ ( ا.هـ 151]آل عمران :{اشركوا باهلل 

 
اعلم ـ رمحك هللا ـ أن اإلجازة والشهادة والتزكية إذا قامت على مقصد حسن ، ولنشر تعاليم الدين ، وتقلد 

 ، فهذا مما حيمد عند العاملني .[83]منصب القوي األمني 
 ( :224قال العالمة حممد تقي الدين اهلاليل ـ رمحه هللا ـ يف كتابه ) الدعوة إىل هللا يف أقطار خمتلفة ( ) ص 

سنني وأنا ال أزال يف عنفوان الشباب ، ورأيت حىت يف ذلك الزمان أن العامل  ثالثر من ث) قمت يف احلجاز أك 
بال شهادة كاملسافر بدون جواز سفر ليس له مكان يف املدارس العليا ، وإذا ألف كتابا أو أنشأ مقاال فأول سؤال 

ه ـ يعين : دعه وال يسأله الناس : هل عنده شهادة عاملية ؟ ، فيجيء اجلواب : ال ، فيقال حينئذ ـ سيبك من
 تلتفت إليه ، وتاقت نفسي إىل احلصول على شهادة عاملية ( ا.هـ 

 ترك العامل أدب ومن : ) (289/  1)( وفضله العلم بيان جامعقال احلافظ ابن عبد الرب ـ رمحه هللا ـ يف ) 
 حني -السالم عليه- يوسف اضطر كما  ذلك، إىل يضطر أن إال حيسنه مبا الفخر وترك حيسنه، ال ملا الدعوى

 يعرف من حبضرته يكن مل أنه وذلك[ 55: يوسف{ ]َعِليم   َحِفيظ   ِإين ِ  اأْلَْرضِ  َخَزائِنِ  َعَلى اْجَعْليِن  َقالَ : }قال
 جيب عما قصر إال وقته أهل من غريه يقعده ال املقعد ذلك أن ورأى بقسطه، ويعطيه فيه هو مبا عليه فيثين حقه

                                                                                                                                                                                  

اليت  ثكالم اإلمام ابن القيم موضحة أسباب تزكية النفوس ، وبيان العوامل والبواعهذه النفائس من   ) ابن سلة ( :قلت  =   
ما مل انقله عنه ألن املقام يطول ، بل كتب اإلمامني ابن تيمية وابن القيم كلها يف تقرير هذا األصل ،  تفسدها ، ويف هذا إشارة إىل

 والعمل مبا فيها .، فما أحوج املسلم وخاصة طلبة العلم إىل دراستها وتفهمها 
 ل ( ، ومن ذلك قوله يف هذا الباب وقد مجع اإلمام عبد الرمحن السعدي أصوهلا يف كتابه القيم ) طريق الوصول إىل العلم املأمو 

( : ) قبول احملل ملا يوضع فيه ، مشروط بتفريغه من ضده ، وهذا كما أنه يف الذوات واألعيان ، فكذلك هو يف 252) ص 
 للسان االعتقادات واإلرادات ، فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا وحمبة ، مل يبق فيه العتقاد احلق وحمبته موضع ، كما أن ا

 إذا اشتغل بالتكلم مبا ال ينفع ، مل يتمكن صاحبه من النطق مبا ينفعه ، إال إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل ، وكذلك اجلوارح 
 إذا اشتغلت بغري الطاعة ، مل ميكن شغلها بالطاعة ، إال إذا فرغها من ضدها ( ا.هـ 

  يعجز قوة بال فاملخلص وإخالص، قوة إىل حيتاج عظيم، باحلق الصدع: )  (234/  11)(  سريقال احلافظ الذهيب يف ) ال (83
،  بالقلب نكارواإل التأمل من أقل فال ضعف، ومن .صديق فهو كامال،  هبما قام فمن خيذل، إخالص بال والقوي ، به القيام عن

 ( ا.هـ  . باهلل إال قوة فال ، إميان ذلك وراء ليس
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 حينئذ لعامل فجائز ذلك كان  فإذا أمكنه، مبا احلق ظهور يف السعي إال يسعه فلم حقوقه، من به القيام من هلل
 .هلا الشكر وجه على عنده ربه بنعمة حيدث حينئذ فيكون موضعه على والتنبيه نفسه على الثناء

 " : وعلي العباس فيها تنازع حني -وسلم عليه هللا صلى- النيب صدقات حديث يف اخلطاب بن عمر وقال -
 ( ا.هـ  .عنه هللا رضي, لنفسه تزكية منه ذلك يكن ومل " صادًقا للحق تابًعا بارًّا فيها كنت  لقد وهللا

 النـَّْفسِ  تـَزِْكَيةِ  يف   َفْصل  : )  (160/  4) (الشرعية اآلدابوقال العالمة ابن مفلح احلنبلي ـ رمحه هللا ـ يف ) 
 َعَلْيهِ  يُوُسفَ  ِقصَّةِ  يف  اَّلَُّ  َرمِحَهُ  يـَْعَلى َأبُو اْلَقاِضي َقالَ  :  النِ ْعَمةِ  ُشْكرِ  َأوْ  لِْلَمْصَلَحةِ  بِاحلَْق ِ  َوَمْدِحَها اْلَمْذُموَمةِ 

ْوَلهُ  يـَْعيِن  السَّاَلمُ  ْنَسانِ  جَيُوزُ  َأنَّهُ  َعَلى َدالَلة   ِفيَها{  َعِليم   َحِفيظ   إين ِ  اأْلَْرضِ  َخَزائِنِ  َعَلى اْجَعْليِن :}  قـَ   َأنْ  ِلإْلِ
 ..{ . َأنـُْفَسُكمْ  تـُزَكُّوا َفاَل } ، اْلَمْحظُورِ  ِمنْ  َلْيسَ  َوَأنَّهُ  يـَْعرِفُهُ  ال  َمنْ  ِعْندَ  بِاْلَفْضلِ  نـَْفَسهُ  َيِصفَ 
 اأْلَْنِبَياءِ  َشْأنِ  َوِمنْ  اْلَقْوِل  هِبََذا نـَْفَسهُ  َمَدحَ  َكْيفَ   ِقيلَ  َفِإنْ :  السَّاَلمُ  َعَلْيهِ  يُوُسفَ  ِقصَّةِ  َعنْ :  اجلَْْوزِي ِ  ابْنُ  َوَقالَ 

َواُضعُ  َوالصَّاحِلِنيَ  ْفِسهِ  َمْدُحهُ  َخاَل  َلمَّا َأنَّهُ  َفاجلََْوابُ  ؟ التـَّ  ، يُِقيُمهُ  َحق    إىَل  اْلُوُصولَ  بِهِ  ُمَراُدهُ  وََكانَ  َوَتَكربُّ   بـَْغي   ِمنْ  ِلنـَ
ياًل  َذِلكَ  نَ َكا  ، يـُْبِطلُهُ  َوَجْور   حُيِْييه َوَعْدل    ( ا.هـ  . َجائًِزا مجَِ

بت والورع ثمن مل يشم رائحة التواضع ، وهو ينادي بالتقاطع فال يتعنت ويدعي مقامات الت قلت ) ابن سلة ( :
 !، وينتفخ بالشهادات ، ويزبد ويرغد بالتزكيات ، فويل هلذا اجلنس من االجنراح ، وسهولة االنطراح 

 
 الدساسة .وما عليه أهلها من ،  والرياسة ار السلف يف ذم الشهرةثآ

ذاكرا ومنبها على هذا الصنف  (103ـ  102 ص) (إبليس تلبيسقال العالمة أبو الفرج اجلوزي ـ رمحه هللا ـ يف ) 
  وإمنا،  الطرق ِبمع غريه من الصحيح معرفة أرادوا وال صحيحا مقصودهم يكن ومل احلديث مساع أكثروا قوم: )  
،  لغريي ليس ما األسانيد من ويل فالنا لقيت أحدهم ليقول البلدان فطافوا،  والغرائب العوايل مرادهم كان

 فيقعده الشيخ يأخذ وكان احلديث طلبة بعض بغداد إىل إلينا دخل كان  وقد،  غريي عند ليست أحاديث وعندي
،  بالزقة وفالن فالن حدثين:  جمموعاته يف ويقول،  عليه فيقرأ دجلة شاطيء على الذي البستان وهي،  الرقة يف

 بني الشيخ يقعد وكان،  احلديث لطلب األسفار يف تعب قد أنه ليظنوا الشام بناحية اليت البلدة أهنا الناس ويوهم
 يقول وكان،  احلديث طلب يف خراسان عرب قد أنه يوهم النهر وراء من فالن حدثين:  ويقول والفرات عيسى هنر
  ومات له بورك فما احلديث طلب يف تعبه قدر الناس ليعلم والثالثة الثانية رحليت يف فالن حدثين: 
 .الطلب زمان يف

 ظفر ورمبا،  وغريبه احلديث شاذ يتبعون ولذلك،  واملباهاة ةياسالر  مقصودهم وإمنا مبعزل اإلخالص من كله  وهذا
 ورمبا،  الشخصني فيفوت يرويه وال هو ميوت وقد،  بالرواية هو ليتفرد فأخفاه املسلم أخيه مساع فيه ِبزء أحدهم

 ( ا.هـ .فحسب مشيخته يف ذلك ليكتب كاف  أو قاف امسه أول شيخ إىل أحدهم رحل
 يسأل وأن يؤديه ما يف يتورع أن احملدث على فحق: ) ..  (10/  1)( احلفاظ تذكرةقال احلافظ الذهيب يف ) 

 وجيرحهم األخبار نقله يزكى الذي العارف يصري أن إىل سبيل وال مروياته، إيضاح على ليعينوه والورع املعرفة أهل
 املتني والدين التقوى مع والفهم والتيقظ والسهر املذاكرة وكثرة الشأن هذا عن والفحص الطلب بإدمان إال جهبذا

 :تفعل وإال واإلتقان والتحري العلماء جمالس إىل والرتدد واإلنصاف
  باملداد وجهك سودت ولو    منها لست الكتابة عنك فدع
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 نفسك من هذا يا آنست فإن، [ 43: النحل]{تـَْعَلُمونَ  ال ُكْنتُمْ   ِإنْ  الذ ِْكرِ  َأْهلَ  َفاْسَألوا: }وجل عز تعاىل هللا قال
،  تتعب ال فباهلل،  واملذهب لرأى والعصبية اهلوى عليك غلب وإن،  تتعن فال وإال،  وورعا ودينا وصدقا فهما
 حييق وال الزغل وينكب البهرج ينكشف قليل فبعد،  منك فأرحنا،  هللا حلدود مهمل خمبط خملط إنك عرفت وإن

 أراهم ال أن كدت  أهله؟ وأين احلديث؟ علم فأين صلف احلديث فعلم،  نصحتك فقد،  بأهله إال السيء املكر
 ( .تراب حتت أو كتاب  يف إال

 وله وشهوته، بطنه عبد الضرب هذا من الناس واعظ كان  إذا الظن ما: )  (410/  11)(  سريوقال يف ) ال
 والبد وخسر، خاب فقد الدين، من احنالل أو مكني، فسق ذلك إىل انضاف فإن واخلوف، احلزن من عري قلب

 (.تعاىل هللا يفضحه أن
 أنك وترى مسئ أنت مسكني، يامعلقا على قول الفضيل بن عياض : "  (440/  8) وقال يف نفس املصدر

 وأملك قصري، أجلك عاقل، أنك وترى وأمحق كرمي،  أنك وترى وتبخل عامل، أنك وترى جاهل وأنت حمسن،
 ".طويل
 وفاسق متورع، أنك وترى للحرام وآكل مظلوم، أنك وترى ظامل وأنت صدق، وهللا، إي) : ) الذهيب ( قلت

 ( .هلل تطلبه أنك وترى للدنيا العلم وطالب عدل، أنك وتعتقد
 :جريج وابن العزيز، عبد بن وسعيد وزاعي،األ سألت" : مسلم بن الوليد معلقا على قول (328/  6) وقال

 ".للناس طلبته: قال فإنه جريج ابن أن غري: لنفسي: يقول كلهم  ؟ العلم طلبتم ملن 
 هلل، طلبته: ويقول فيبادر ؟ العلم طلبت ملن: الغيب الفقيه تسأل واليوم!  الصدق أحسن ما) : ) الذهيب ( قلت

 (  .منه عرف ما قلة ويا للدنيا، طلبه إمنا ويكذب
 ".الشهرة أحب عبد هللا صدق ما":  أدهم بن إبراهيممعلقا على قول  (393/  7) وقال يف

  حيرد ال ذلك، يف عوتب إذا أنه هبا، يشعر وال شهرة، حيب قد الذي املخلص عالمة) : ) الذهيب (  قلت
  بعيوهبا، يشعر ال بنفسه، معجبا يكن وال عيويب، إيل أهدى من هللا رحم: ويقول يعرتف، بل نفسه، يربئ وال
 ( .مزمن داء هذا فإن يشعر، ال أنه يشعر ال بل

 صعد فيمن وكنت خيرب، شهدت" : معلقا على قول بريدة بن احلصيب ـ رضي هللا عنه ـ  (470/  2) وقال يف
: أي،  منه علي أعظم ذنبا االسالم يف ركبت أين أعلم فما أمحر، ثوب وعلي مكاين، يئر  حىت فقاتلت الثلمة،
 ." الشهرة

 فاالعمال حال وبكل;  اجلهاد أعظم من العل هذا مثل اليوم يعدون زماننا جهال بلى،) : ) الذهيب (  قلت
 العمل يف يقع وكذلك!  وجهادا طاعة ذلك عمله له يصري نفسه، على بإزرائه عنه هللا رضي بريدة ولعل بالنيات،
 عمل من عملوا ما إىل وقدمنا:}تعاىل هللا قال،  الرياء ديوان إىل فيتحول به، ونوه الغر به افتخر رمبا الصاحل،
 ا.هـ ( [. 23: الفرقان] {منثورا هباء فجعلناه

ا يف ذم الشهرة هار اليت نقلتثر الصحايب اجلليل بريدة ـ رضي هللا عنه ـ هو خامتة اآلثهذا أ قلت ) ابن سلة ( :
 وأن خيتم لنا ولكم باحلسنة .، ر ، وإرادة الظهور ، وطلب الدنيا واجلاه ـ نسأل هللا تعاىل العافية والسالمة ـ ثالتكاو 

على كل حال استدالل الشيخ عبيد اجلابري يف ذم البطانة السيئة اليت حول األئمة ، ليس للمميعة واملتحزبة 
 ب ، هرت ما هي عليه من املعايئن لقد ظاألئمة ، ألن غالب هذه البطاالعصر حجة على الطعن يف أولئك 

 وما نتج عنها من املصائب ، فحذر منها أولئك األئمة يف حياهتم ، وهلل احلمد واملنة .
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 !بيان قاعدة ) القدح يف أصحاب العامل قدح فيه (  الشبهة اخلامسة :
[ 84]هذه القاعدة الباطلة رجف هبا صعافقة هاين بن بريك وعلى رأسهم اجلويهل املعتوه فواز بن علي املدخلي 

 حلماية ما هم فيه من الكذب والفجور واجلهل والفساد والتخريب .
أسا هم يدعون يف هذه الفتنة الصلعاء رجوعهم إال إىل الشيخني ربيع املدخلي ، وعبيد اجلابري ، ومل يرفعوا ر 
 بغريهم من أئمة السنة ، فطعنوا فيهم مجلة وتفصيال  ،كما بينت يف كتايب هذا يف عدة من املناسبات .

مع أن تقرير الشيخني هلذه املسألة كما هي نقوالهتم السابقة تدل أن قدح يف الضعفاء واملرتوكني والكذبة 
ت ونقلت منوذجا على بيان طبقات أصحاب العامل واملنحرفني ممن ينتسبون إىل األئمة ال يعد طعنا فيهم ، وقد بين

، ففي ذلك كفاية ودراية ملن يريد االستقامة ، واألخذ مبنهج األئمة ، أما الصعافقة املشغبة ، فقد فضحوا أنفسهم 
ملعارضة تقريرات علماء السنة وتعطيل  ندة واملخالفة ، وقد نصبوا أنفسهمملا هم فيه من اجلهل املركب واملعا

 . النصوص
 هذا أسهل يف نقضها ، دخلي ، وعبيد اجلابري ، فذكر هذه الشبهة وبياهنا بعد نقلنا كالم اإلمامني ربيع امل

                                                                 

تاب الصعافقة ، ولألسف من ينظر يف مقاالته جيد بضاعتها ما هي إال للمعاكسة واملشاكسة ، هذا اهلدام املعتوه يعد من أبرز كُ  (84
يد من القراء أن يسلموا لتخريبه وجحد احلقائق ِبهله وتطاوله ، غرضه هدم السنة وما بين عليها من األحكام الشرعية ، ومع ذلك ير 

 ري من املخالفات العقائدية واخللقية :ثوقد انتقد عليه الك
 يعد من أبرز وأشجع أبواق هاين بن بريك يف الدفاع عنه ، والنهوض معه يف فتنته اهلوجاء اليت أقامها ضد الدعوة السلفية ـ  1

  حممد املعربي: ) شتان بني !!نائه الضخم ، ونعته األعظم يف جماهده العامل الزاهد ابن بريك ثيف اليمن ، ومن ذلك قوله يف 
 الذي أراد الدنيا ، فباع دينه ، فضاع دينه ودنياه . 

 وهاين بن بريك أراد دينه ، وباع دنياه من أجل دينه ، فأتته الدنيا وهي راغمة ، نسأل هللا أن يوفقه لكل خري ( ا.هـ 
فقد علم ما مل يعلمه علماء  !!لغيور على السنة ما شاء هللا على فواز املدخلي اجلهبذ الناقد العارف احملنك الفقيه بالواقع ا : قلت

 !اليمن ، وهو أدرى منهم بواقعهم ، وأنصح لدعوهتم السلفية منهم 
ارة الفتنة ثبت أنكم من أجهل الناس يف معرفة واقع األمة ، بل وظيفتكم السعي يف إثفقد كشفتم أنفسكم يا معشر الصعافقة ، و  

ما التخمني واهلسرتيا اليت أو  !كم الزاهد الوارع هاين بن بريك ، فهنيئا لكم هبذه القدوة بني أهل السنة ، وقدوتكم يف ذلك شيخ
 أصبتم هبا ، فقد تعب األطباء من معاجلتها ، وهللا املستعان .

علماء اليمن يف هذه الفرية ، وبينوا أن تلك املساجد راح  ميقول بتفجري مساجد اليمن بذريعة أهنا للرافضة ، وقد رد عليه ـ 2
  !ضحيتها من راح من املسلمني املصلني 

 ل هذه األعمال شنيعة ث( مبينا أن م الروافض؟ أم! السَّلفيون؟ أَُهم اإلرهابيون؟ هم منقال العالمة ربيع املدخلي يف مقاله )
  والطعن والبدع الشرك من احلسينيات هذه تطهر أن شرعاً  املطلوب وإمنا تحريقهاوب بتدمريها األمر منك أطلب واليف الشريعة : )  

 فحول علماء بواسطة أو اإلسالم بشريعة حيكم قوي سلطان بواسطة إما هلل مساجد لتصبح وسلم عليه هللا صلى حممد أصحاب يف
 (  .البعيد الضالل هذا من الروافض هبم هللا ينقذ خملصني

 سوء أدبه مع النيب صلى هللا عليه وسلم ، عند تقريره العلم ، وزعمه أنه يرد على املتصوفة . ـ 3
 قوله أن كالم هللا ال يستعاذ به  ـ 4
 قوله هللا ليس من األمساء احلسىن  ـ 5

اجلهل املركب ، والتصدر باجلهل وغريها من الطامات يف العقيدة ، ويف تقرير منهج أهل السنة واجلماعة ، فاملتطفل املتكلف أويت من 
والفوضى ، وقد أصدر يف حقه إنذارا من طرف " أمري منطقة جازان " يف عدم تعجله وخروجه عن أدبيات وأسس الدعوة ، 

 الصعفوق معروف باخلفة والطيش واملشاكسة واملخالفة يف منطقته ، ومواقع التواصل .
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وال حتتاج إىل بذل اجملهود لنسفها ، وبيان ضعفها ، فاسرتحنا من مؤونة املقاتلة ، فكالم الشيخني وتقريرْها يدل 
بالظاهر ، وأن العامل ال يطلع على خفي من جيلس إليه وخيالطه ، أن احلكم على البطانة وأنواع املصاحبة يكون 

أهل العلم ، ولكن الصعافقة ختالف املنقول واملعقول ،  تعاىل كلف هللاا  فهو حيكم مبا يسمع ويطلع ، فهذا غاية م
 يف مجع القدح فيها سفسطة ، كما قرر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية  يعد وجتادل يف املسلمات والبديهات اليت

 من مقاالته .
  حوالاأل بعض يف لبعضهم يعرض قد ما وأما: )  (251 ص ) (املنطقيني على الردقال ـ رمحه هللا ـ يف ) 

 (  والوساوس املرض جنس من فتلك املعلومات يف تشككه سفسطة من
 ( احلق جحد وهي النفوس من لكثري يعرض مرأ السفسطة ن: ) إ (329 ص)وقال يف 

،  املعارف بعض يف األشخاص ولبعض الطوائف لبعض السفسطة تعرض قد: )  (330 ص ) وقال أيضا يف 
 فليس،  مرض بكل ميرض شخص وال أمة الوجود يف ليس أهنا فكما ، األجسام كأمراض  القلوب أمراض نإف

 فيهم يوجد قد بل،  يءش كل  يف القصد وفاسد،  يءش كل  يف االعتقاد وفاسد،  يءش بكل جاهل هو من فيهم
 ال املرضى وهؤالء ، األمراض بعض فيهم يكثر الطوائف بعض يوجد قد بل ، األمراض ببعض مريض هو من

  مزاجهم تناسب وأدوية عالج إىل حيتاجون بل،  الفطرية باألغذية ينتفعون
 معه يستعمل بل،  النظرية األدلة معه يستعمل ال املعارف بعض يف فطرته ومرضت سفسطة به كان  من وكذلك 

 ( واألدوية العالج من نوع
 ال علما كثرية  بطرق يقينا املعلوم احلق يدفعون الذين الرافضة وهؤالء: )  (339/  7)( السنة منهاجوقال يف ) 

 ويدعون املتشابه يتبعون الذين الزيغ قلوهبم يف الذين الطوائف عظمأ من هم،  الضعف غاية يف بشبه النقيض يقبل
 العلم توجب اليت الصحيحة النصوص يدعون الذين،  واألهواء البدع أهل من وأمثاهلم واجلهمية كالنصارى  احملكم

،  العقليات يف كالسفسطة  سفسطة املنقوالت يف وهذا،  تثبت مل تعرض لو الشك إال تفيد ال بشبه ويعارضوهنا، 
 القلوب يف املستقر اليقيين العلم يدفع أن أراد فمن،  ذلك تعارض بشبه والعقل باحلس علم فيما القدح وهو

 وإما بالوجود إما والتكذيب واجلحد النفي أحدها أنواع السفسطة نإف،  السفسطة مسلك سلك فقد،  بالشبه
 ( ا.هـ به بالعلم

ذهبت جتادل فيما هو معلوم ري من تشعيباهتا ومعاكساهتا مسلك السفسطة ، و ثالصعافقة سلكت يف ك قلت :
عند عامة املسلمني فضال ما هو مقرر على لسان أهل العلم ، من أن أهل أصحاب الرجل منهم ما يعلم عدالته 

، وهذا خبالف [85]ونصحه وصدقه ، ومنهم ما خيفى أمره وضعفه ، ولكن ال خيفى أمره على جمموع األمة 

                                                                 

 ( الكاشفة األنوارسخر من حيفظ دينه ، قال العالمة عبد الرمحن املعلمي يف )  وهذا الذي قررناه سابقا ، من أن هللا تعاىل (85
 وأمانة، صدق أهل وجتارها أصحاهبا يف وأن األرض، من يرفع مل األشياء هذه من اخلالص احلقيقي أن يعلم والعاقل ( : )88) ص 

 من اخلربة أهل إىل يرجع ال من على إال الضرر يدخل يكاد فال غريه من اخلالص احلقيقي مييزون ومهرة خربة أهل الناس يف وأن
 بدينهم؟ بعنايته الظن فما دنياهم، يف بعباده وجل عز هللا عناية مثرة هذه أن يعلم واملؤمن أخذ، ما يبايل ال ومن ومقصر جاهل

 ( البيان غاية ذلك له تبني النظر وأنعم وتدبره الواقع تتبع ومن وأبلغ، أمت تكون أن البد 
  دائباً  ينشأ ُث ، طفل وهو احلديث لطلب يرشح احلديث أصحاب ما الرجل كان  ُث: )  (29/  1)(  التنكيلوقال أيضا يف ) 

 أخبارهم يف معروف هو كما  الشديدة املشاق ويقاسى البلدان أقاصي إىل طلبه يف ويرحتل وهناراً  ليالً  واجلمع واحلفظ الطلب يف
  احلديث أصحاب يقصده أن الدنيا من الوحيدة أمنيته وتكون سنة أربعني أو ثالثني حنو إىل عمره زهرة ذلك يف   ويصرف
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سنة واجلماعة على عدالتهم ، وهذا الذي قرره الشيخ العالمة حممد الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ ، فقد أمجع أهل ال

                                                                                                                                                                                  

 بن حيىي مسعت: املروزي حممود بن هللا عبد قال " 183 ص11 ج " التهذيب هتذيب " ويف ، عنه   ويرووا منه ويسمعوا=     
 " عنك هللا رضي ؟ ذكرت من : املستملي قول من أحلى مسعي وجل ما ووزيراً  وأمرياً  قاضياً  كنت": يقول أكثم

 بالكعبة فتعلقت احلديث أصحاب ينئجيي ال أيام ثالثة فمكثت حججت:  قال أنه الرزاق عبد عن روي ":  314 ص 6 ج وفيه 
 ". فجاءوين البيت إىل فرجعت ؟ أنا أمدلس ؟ أنا أكذاب مايل رب يا: وقلت

 أصحاب من مجاعة إن حىت،  وتدقيقهم فحصهم وشدة وتعنتهم احلديث علماء تشدد طلبه أيام يف احلديث طالب علم وقد 
 ويدعوها البغلة يريها خمالة وبيده إمساكها حياول انفلتت قد له بغلة يتبعوا بيته خارج فوجدوه منه ليسمعوا شيخ إىل ذهبوا احلديث

 املخالة أن بإيهامها البغلة على كذب،   كذاب  أنه:  وقالوا وذهبوا الشيخ فرتكوا،  فارغة املخالة أن فالحظوا فيمسكها تستقر لعلها
 .  شيء فيها ليس أنه والواقع شعرياً 

 عليه بكر من أول فكنت الشام من الشيوخ بعض علينا قدم:  معروف بن هارون وقال " 284 ص11 ج " التهذيب هتذيب" ويف
 الشيخ قال الباب يدق بآخر فإذا..  ؟ هذا من الشيخ فقال الباب يدق بإنسان فإذا ميلي الكتاب فأخذ شيئاً  علي ميلي أن فسألته

  ..." يده من الكتاب سقط ُث يده ارتعدت الشيخ فرأيت ، معني بن حيىي:  قال ؟ هذا من
  ، الكذب على اجرتأ ممن العجب وإمنا،  عمره طول منهم الكذب عن حترز ممن العجب ليس أنه له ناب القوم أحوال تدبر فمن
  بأن احلديث أئمة تعنت وتدبر واالشتباه االلتباس من يقع ما وكثرة،  الرواية من عندهم ما ةكثر   تدبر من أنه كما

 . وثقوه ممن العجب بل جرحوه ممن العجب ليس أنه له
 صدوق أنه أصحاهبم بعض من فيعلمون اليومية وقائعهم يف بل هذا عصرهم يف املوانع يالحظون الكتاب أولئك أن العجب ومن
 ، اخلرب يف ما خالف الراجح لكان القرائن على املدار كان  لو حبيث نائالقر  من هلم يظهر ما لبعض خمالفاً  كان  ولو خبربه نفيثقو 

  يصنعون وهكذا ، الظن حلصول وحدها تكفي ال قرائن ساعدته ولو خربه يف فريتابون الكذب عن يتحرز ال بأنه آخر ويعرفون
،  الصحيحة األخبار إال تنقل تكاد ال أهنا منها الناس تعود ما الصحف فمن،  أنفسها الصحف ويف الصحف مكاتيب أخبار يف

 .  ذلك خالف على هو ما وفيها ، القرائن خالف وإن فيها يقع مبا الوثوق إىل فيميلون
 صدوق أنه عرفوا من خبرب يعملوا ال أن الناس التزام ولو ، الظنية األخبار على قائمة الدنيا مصاحل غالب أن عاقل يرتاب فال وباجلملة

 ( ا.هـ .  الدنيا مصاحل لفسدت بل األخبار عن الستغنوا خربه عن الظن حصول يف تغين قرائن توجد حىت
 عن تعزب وقد،  عامتهم عن تعزب ال هللا رسول سنن كانت  إذا أهنم ونعلم: )  (429 ص) (الرسالةقال اإلمام الشافعي يف ) 

 ( هللا شاء إن خطأ ىعل وال،  هللا رسول لسنةا خالف على جتتمع ال عامتهم أن ونعلم،  بعضهم
 هلا تضمن ومل،  تنحصر وال تنضبط ال وآراءهم العلماء أقوال أن: ) ..  (486/  1) (املوقعني إعالموقال اإلمام ابن القيم يف ) 

 ومل،  ينحصر وال ينضبط ال ما على ورسوله هللا حييلنا أن احملال ومن،  حقا إال اتفاقهم يكون فال،  خيتلفوا ومل اتفقوا إذا إال العصمة
 كله  هذا قول يرتك بل،  اآلخر من كله  قوله نأخذ بأن أوىل القائلني أحد أن على دليال لنا يقم ومل،  اخلطأ من عصمته لنا يضمن
 ( به يرضى أو هللا يشرعه أن حمال هذا،  كله  هذا قول ويؤخذ

عموم املسلمني إىل اعتقادهم غموض احلق ، ووعرة الوقوف على أحوال  ري من عامة طلبة العلم فضالثذهب ك قلت ) ابن سلة ( :
عن أحوال هذه املناهج ورجاهلا ، مع أن أسباب الوقوف على ذلك  ثعدم طلب احلق وكشفه والبحما ذاك إال لاملناهج ورجاهلا ، 

 وتنقيح اخلالف .يسرية يف هذه األزمنة ملن أراد الوقوف على احلق 
 ( : ) أما إذا كان هذا املتبع ناظرا يف العلم ومتبصرا فيما يلقى إليه ـ كأهل العلم2/344قال العالمة الشاطيب يف ) االعتصام ( ) 

 يف زماننا ـ ، فإن توصله إىل احلق سهل ( ا.هـ  
هذه األسباب امليسرة لطلب احلق ، قد جلبت ( : ) ولكن ـ مع األسف ـ 11مان يف ) الصوارف عن احلق ( ) ص ثقال محد الع
ري من الناس وفرطوا يف طلب ما يوصلهم للحق ، قال العالمة حممد البشري اإلبراهيمي يف " جريدة البصائر" :" ورب ثالكسل لك

 تيسري جلب التعسري ، فإن هذا التيسري رمي العقول بالكسل ، واأليدي بالشلل "( ا.هـ 
 إليه التقليد واهلوى واالستسالم للواقع ؟ إذا أضيف كيف به هذا الكسل  قلت :
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رية اليت تعنت اجلويهل املعتوه فواز املدخلي هلدم ما فيها من تقرير منهج أهل ثبن هادي ـ حفظه هللا ـ يف كلمته األ
ى هللا عليه السنة واجلماعة من عدالة الصحابة ، وخصائص صحبة حممد صلى هللا عليه وسلم ، وعصمة النيب صل

 وسلم .
لتساعده يف املخالفة  [86] "" أن القدح يف أصحاب الشخص قدح فيه وذهب يقعد قاعدته العرجاء العوجاء 

 [87]لسبيل املؤمنني وهدم السنن ، وإال فالرجل ال حيمل العلم وال يدريه .
 

 كالم العالمة حممد بن هادي املدخلي يف تقرير عدالة أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم 
 

" حفظكم هللا شيخنا ، من بعض القواعد اليت مسعناها يف هذه األيام قول سئل الشيخ ـ رفع هللا قدره ـ : 
 بعضهم :

الم الشيخ العالمة وهل يصح االستدالل عليها بك !طعنك يف خواص أصحاب العامل طعن يف العامل  
يمني ـ رمحه هللا ـ الذي عد الطعن يف خواص أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كأيب بكر ، وعمر ثالع

 شيخنا ؟ " [88]طعن يف رسول هللا ؟ وهل يصح هذا القياس 
، فقام هبم أو  ) أظن هؤالء اجلهلة ـ وهلل احلمد ـ هؤالء املتهوكون قد كفانا هللا جل وعال بالرد عليهمأجاب : 

عليهم طالب العلم من كل قطر ـ وهلل احلمد ـ ، فبينوا جهلهم وعوارهم ، النيب صلى هللا عليه وسلم معصوم 
، وهؤالء صحابته ـ رضي هللا تبارك وتعاىل عنهم ـ قد أخربنا جل وعال أنه رضي عنهم ورضوا عنه ، فمن هو 

أصحابه إذا طعن فيهم كان طعنا يف النيب ، هذا من  حىت يكون !ل النيب صلى هللا عليه وسلم معصوم ؟ثم
 ناحية .

يمني ـ رمحه هللا ـ عامل جليل ، وفقيه دقيق نبيل ، يعرف معىن الكالم ، وله  ثانية : الشيخ ابن عثومن ناحية 
كالم يف هذا ،وبني  أن هذا خاص بالنيب صلى هللا عليه وسلم وبصحابته ، وال يشركه فيه أحد ، ولكن 

، وهؤالء قد  {فلما زاغوا أزاغ هللا قلوهبم }اهلوى أعماهم هللا بسبب أهوائهم ، قال جل وعال :أصحاب 
يمني وما ذلك إال ليفضحهم سبحانه وتعاىل ، وليبني سوء مقصدهم ، ث قلوهبم عن كالم الشيخ ابن عهللاأزاغ 

                                                                 

انظر يف مقاالته ) فتح العلي للكشف عن أخطاء ومغالطات حممد بن هادي املدخلي ( ) احللقة اخلامسة : دعواه أن قاعدة "  (86
 القدح يف أصحاب الشخص قدح فيه " خاصة بالنيب صلى هللا عليه وسلم ..(  

وهذا شأن عرفات احملمدي زميله يف ميدان الفساد ، وركوب العناد ، فالعالمة حممد بن هادي املدخلي ذهب ينفي نسبة اخلروج  (87
ـ رضي هللا عنه ـ اليت ألصقت به ويعتذر له ، ولكن يأيت الطعان الفتان عرفات فينكر على شيخنا حممد ،  بن علي  عن احلسني

 ؟ !سني ـ رضي هللا عنه ـ ويقول : كيف يقرر عدم خروج احل
بت شبهة اخلوارج العصرية اليت حيتجون هبا على خروجهم وينسبون عقيدهتم إىل احلسني بن علي ـ رضي هللا ثييف مقابل ذلك يقرر و و 

 عنهما ـ .
 !هكذا عرفات احملمدي يركض يف ميادين اخلوارج ، ويتعلق بشبههم للتشغيب على عقائد أهل السنة 

، مع أهنا بأْهية يف ورودها يف السؤال ، ويرتتب " هل يصح هذا القياس ؟" األفاك اهلدام يف نقله هذا السؤال حذف منه لفظة  )88
عليها من اجلواب ، ما ال يرتتب إذا حذفت ، كما سأبني يف ردي على األفاك ، وهذا الفعل ما نراه منه إال متعمدا منه ، أما إذا كان 

 هللا املستعان من تصدر اجلهال للدعوة ، وما يرتتب على ذلك من الفساد ، وتغيري الشريعة وأحكامها . !جيهل هذا التغري 
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، نسأل هللا  {فلما زاغوا أزاغ هللا قلوهبم }وسوء القصد سبب عظيم يف عدم التوفيق ، قال جل وعال :
 ا.هـ العافية والسالمة ...(

 أقول : 
" قطعت جهيزة قول كل خطيب " ، لقد أجاد وأفاد شيخنا املريب حممد بن هادي املدخلي يف هذه الكلمة القيمة 

ـ رضي ، وعدالة الصحابة النافعة يف بيان عقيدة أهل السنة واجلماعة فيما خيص عصمة النيب صلى هللا عليه وسلم 
 معرضني ، من " جيد احملال من األمور صوابا ".بتلي ِبهال هللا عنهم ـ ، ولكن الشيخ ا

 قال صاحل بن عبد القدوس :
 أنه منك أفهم ـ جاهال ـ إن عناء أن تفهم جاهال        فيحسب 

 !مىت يبلغ البنيان يوما متامه       إذا كنت تبنيه وغريك يهدم ؟
 وقال :

 وإذا بليت ِباهل متحامل      جيد احملال من األمور صوابا 
 أوليته مين السكوت ورمبا       كان السكوت على اجلواب جوابا 

 وقال غريه :
 ي مقبال     وعارضتين يف كل قول أقوله ثإذا أنت مل تسمع حدي

  زاد أفوله ُث عافك ناظري        وفاتك قليب ُثمللتك نفسي 
 [89]وقال ابن حزم : ) واحذر من مكاملة من ليس مذهبه إال املضادة واملخالفة ( 

 
 وكالمنا على هذه املسألة وتفصيلها يكون على الوجوه التالية :

 شيخنا أجاب على سؤال يتضمن بيان األمور التالية : الوجه األول :
 ـ عصمة النيب صلى هللا عليه وسلم ووحيه الذي بلغه ألمته  1
 عدالة الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ ـ 2
الصحابة الكرام يف هذا احلكم ، على ـ هل يصح قياس غريهم من البشر على النيب صلى هللا عليه وسلم ، و  3

 وهلذه املنزلة ؟
 ماذا فعل املعرض الكذاب الغشاش املفلس ؟ جاء إىل السؤال فخربه وغريه ونقله باملعىن وحذف منه لفظة 

، مع أن هذه اللفظة هلا أْهيتها يف حروف السؤال ، حذفها من السؤال ، وعدم ذكرها ! ؟" " هل يصح القياس
يغري السؤال ، ويرتتب على ذلك من اجلواب ما ال يرتتب على وجودها ، فأنت إذا أتيت وقلت : هل الطعن يف 

قة والعدالة واإلتقان ثخواص الزهري ونافع ومالك وأمحد وابن تيمية وحممد بن عبد الوهاب الذين عرفوا بال
والسالمة وطول الصحبة ، هل هذا يعد طعنا يف شيخهم ؟ ، فسيكون اجلواب بغري الرتدد : نعم ، ألن هؤالء 

قات هم من حفظ السنن اليت يرويها شيخهم ، فإسقاطهم إسقاط ما محلوا من علم الشيخ ، والطعن ثاخلواص ال
أعالم السنة : ابن باز واأللباين ومقبل الوادعي وربيع املدخلي هو  يف سنده ، وهذا الذي نقرره اليوم أن الطعن يف

 طعن يف السنن اليت حيملوهنا ، ويف السند املتصل إىل القرون املفضلة . 

                                                                 

 ( 162) فن احلوار ( ) ص ( 89
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بتت له العصمة ما للنيب ؟، وألصحابه العدالة والسالمة والنجاة ثولكن إذا أضفنا إىل هذا السؤال : هل هذا العامل 
 ، وهل يقاس هذا الفرع على ذلك األصل ؟ املقطوع هبا بالنص

 فسيكون اجلواب : ال ، لعدم تسوية الفرع باألصل يف احلكم ، والنتفاء العلة اجلامعة بينهما .
نَّةِ  َأْهلِ  أُُصوِل  َوِمنْ : )  (152/  3) (الفتاوى جمموعقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة الواسطية )   السُّ

ْولِهِ  يف  النَّيب ِ  َوطَاَعةُ ـ  1 ...:  َواجلََْماَعةِ  َواَلَِّذي ، َأْصَحايب  َتُسبُّوا ال  : " قـَ  ِمثْلَ  َأنـَْفقَ  أََحَدُكمْ  َأنَّ  َلوْ  ِبَيِدهِ  نـَْفِسي فـَ
 .  " َنِصيَفهُ  َوال  أََحِدِهمْ  ُمدَّ  بـََلغَ  َما َذَهًبا أُُحد  

نَّةُ  اْلِكَتابُ  بِهِ  َجاءَ  َما َويـَْقبـَُلونَ ـ  2 مْجَاعُ  َوالسُّ ُلونَ  ، َوَمَراِتِبِهمْ  َفَضائِِلِهمْ  ِمنْ :  َواإلِْ يـَُفضِ  ْبلِ  ِمنْ  َأنـَْفقَ  َمنْ  فـَ  - اْلَفْتحِ  قـَ
ُمونَ  َوَقاتَلَ  بـَْعِدهِ  ِمنْ  َأنـَْفقَ  َمنْ  َعَلى َوَقاتَلَ  - احْلَُدْيِبَيةِ  ُصْلحُ  َوُهوَ   " بَِأنَّ  َويـُْؤِمنُونَ ،  اأْلَْنَصارِ  َعَلى اْلُمَهاِجِرينَ  َويـَُقدِ 
َقدْ  ِشْئتُمْ  َما اْعَمُلوا:  - َعَشرَ  َوِبْضَعةَ  َثاَلمثَِائَة   وََكانُوا - بَْدر   ألَْهلِ  َقالَ  اَّلََّ   ". َلُكمْ  َغَفْرت فـَ

 َعنـْهُمْ  اَّلَُّ  َرِضيَ  َقدْ  بَلْ  ، َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّلَُّ  َصلَّى النَّيبُّ  بِهِ  أَْخبـَرَ  َكَما  الشََّجرَةِ  حَتْتَ  بَايَعَ  أََحد   النَّارَ  يَْدُخلُ  ال  َوبَِأنَّهُ ـ  3 
 . َوأَْرَبِعِمائَة   أَْلف   ِمنْ  َأْكثـَرَ  وََكانُوا َعْنهُ  َوَرُضوا

ْيسِ  بْنِ  وََكثَاِبِت  َكاْلَعَشرَةِ   بِاجلَْنَّةِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّلَُّ  َصلَّى اَّلَِّ  َرُسولُ  َلهُ  َشِهدَ  لَِمنْ  بِاجلَْنَّةِ  َوَيْشَهُدونَ  ـ 4  مَشَّاس   بْنِ  قـَ
 .  الصََّحابَةِ  ِمنْ  َوَغريِِْهمْ 

ْقلُ  بِهِ  تـََواتـَرَ  مبَا َويُِقرُّونَ ـ  5  َخيـْرَ  َأنَّ  ِمنْ  َغرْيِهِ  َوَعنْ  - َعْنهُ  اَّلَُّ  َرِضيَ  - طَاِلب   َأيب  بْنِ  َعِلي ِ  اْلُمْؤِمِننيَ  َأِمريِ  َعنْ  النـَّ
ُهمْ  اَّلَُّ  َرِضيَ  ِبَعِلي ِ  َويـَُرب ِعُونَ  ِبُعثَْمانِ  َويـُثـَلِ ثُونَ  عَُمرُ  ُثَّ  َبْكر   َأبُو َنِبيِ َها بـَْعدَ  اأْلُمَّةِ  َهِذهِ   وََكَما اآْلثَارُ  َعَلْيهِ  َدلَّتْ  َكَما  َعنـْ
ُهمْ  اَّلَُّ  َرِضيَ  الصََّحابَةُ  َأمْجَعَ  َعةِ  يف  ُعثَْمانَ  تـَْقِدميِ  َعَلى َعنـْ يـْ  ..( ا.هـ  اْلبـَ

 !بتت هذه الفضائل واملناقب يف غري الصحابة الكرام حىت نلحق هبم غريهم ؟ثهل  قلت ) ابن سلة ( :
اجلواب يكون ممن درس العقيدة الواسطية ، وتذوق عقائد أهل السنة ، وعمل مبا فيها من العلم واإلميان ، أما من 

 تنتظر منه ما يقر عني أهل السنة حلدادية واحللبية والصعافقة ، فال يسعى يف هدم عقائد اإلسالم كما هو مسلك ا
 

، أما [90]اليت قد مرت معنا يف هذا الكتاب تبني أن ال عصمة إال لألنبياء  ثري من املباحثك  اين :ثالوجه ال
ري من ثويذهل وتغيب عليه الك وخيطئاألولياء فمهما بلغ أحدهم من اإلمامة والسناء ، فهو عرضة أن ينسى 

 بت له العصمة ،ثالعلوم ، وما هو عند غريه من املعلوم ، وهذا خبالف النيب ، فاهلل تعاىل من حكمته وعدله أ
 ولو يف شأن البطانة . 

 وسلم عليه هللا صلى للنيب بالنسبة التقسيم هذا استشكل وقد: )  (228/  13)( الباري فتحقال احلافظ يف ) 
 يعمل وال إليه يصغى نأ منه يتصور ال لكنه،  الشر أهل من يكون من يداخله فيمن يكون أن عقال جاز نأو  ألنه

 ؟ العصمة لوجود بقوله

                                                                 

قال العالمة حممد السفاريين ـ رمحه هللا ـ يف ) العقيدة السفارينية ( عند فصل " فيما جيب لألنبياء وما جيوز وما يستحيل يف  (90
 لصالة والسالم " :حقهم ـ عليهم ا

 وأن كــل واحـــد منـــهم                سلم ما نقص ومن كفر عصم 
 كذاك من إفك ومن خيانة          لوصفهم بالصدق واألمانة 

 ل األكلثوجائز يف حق كل الرسل            النوم والنكاح م
 فصل وبني معتقد أهل السنة واجلماعة .يمني ـ رمحه هللا ـ ، فقد ثيراجع شرح العقيدة لإلمام ابن ع قلت :
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 عصم من فاملعصوم: " بقوله ذلك من وسلم عليه هللا صلى النيب سالمة إىل اإلشارة احلديث بقية يف بأن وأجيب
 . منه يقبل أن بالشر وسلم عليه هللا صلى النيب على يشري من وجود من يلزم فال" تعاىل هللا

 هللا ولكن: " وسلم عليه هللا صلى بقوله اإلشارة ليهإو ،  والشيطان امللك:  النيب حق يف بالبطانتني املراد وقيل
 " ( ا.هـ فأسلم عليه أعانين

 عليهم هللا صلوات اأَلْنِبَياءَ  َوَجْدنَا: )  (361ـ  360/ 5) (ثاراآل مشكل شرحوقال اإلمام الطحاوي يف ) 
َيُكونُ  إَلْيِهمْ  بِهِ  أُْرِسُلوا ما إىَل  الناس يَْدُعونَ  تـَْياهنِِمْ  َسَبًبا ذلك فـَ  هلم بَطَائِنَ  بَِذِلكَ  َيُكونُوا حىت هبِِمْ  َوِخْلَطِتِهمْ  إيَّاُهمْ  إلِِ

ْعِملُ ،  َيْحَمُدونَ  منها عليه َيِقُفونَ  ما أُُمورِِهمْ  يف ذلك يف اأَلْنِبَياءُ  َوَتْستـَ  مَحُْدهُ  جيَِبُ  من على َيِقُفونَ  من ذلك يف فـَ
يـَُقرِ بُونَهُ  بِظَاِهرِهِ  ونَهُ  منهم فـَ ونَهُ  منهم حَيَْمُدونَهُ  الَ  ما على منه َيِقُفونَ  من منهم َويـَُباِعُدونَ ،  َأْوِلَياِئِهمْ  من َويـَعُدُّ  َويـَعُدُّ

 يُوِقُفُهمْ  ما على َأْنِبَياَءهُ  وجل عز اَّلَُّ  يُوِقفُ  ُثَّ ،  َذم    َوِمنْ  مَحْد   من يـَُعر ُِفونَهُ  ممَّنْ  يـُْبِطنُ  مبَا َأْعَلمُ  َوَاَّلَُّ ،   َأْعَداِئِهمْ  من
 َأْهلِ  َوِمنْ  ُمَناِفُقونَ  اأَلْعَراِب  من َحْوَلُكمْ  َوممَّنْ }:  وسلم عليه هللا صلى ِلَنِبيِ َنا وجل عز قال كما  بَاِطِنِهمْ  من عليه

َهِذهِ ،   اآليَةَ  { تـَْعَلُمُهمْ  الَ  النِ َفاِق  على َمَرُدوا اْلَمِديَنةِ   َأنَّ ...  َخَباالً  معه ِهيَ  من تَْأُلو الَ  اليت اْلَمْذُموَمةُ  اْلِبطَانَةُ  فـَ
 ( ا.هـ  َمَذاِهبُهُ  َوالَ  َخاَلِئُقهُ  حُتَْمدُ  الَ  من مع َيُكونُونَ  الَ  َمْعُصوُمونَ  عليهم هللا صلوات اأَلْنِبَياءَ 

 إن يقولون أهنم عنهم نقله ما وأما:  فصل: )  (339ـ 338/  1)( السنة منهاجوقال اإلمام ابن تيمية يف ) 
 ! معصومني غري األنبياء

 هو وهذا،  تعاىل هللا عن يبلغونه فيما معصومون األنبياء أن على متفقون فإهنم،  عنهم باطل نقل اإلطالق فهذا
 باتفاق الرسالة تبليغ يف معصومون وهم،  وخربه وهنيه أمره هللا عن يبلغ الذي هو الرسول فإن،  الرسالة مقصود

 .اخلطأ من شيء ذلك يف يستقر أن جيوز ال حبيث املسلمني
 ألقى أنه نقل كما  اخلطأ على يقره ال حبيث له ويبينه تعاىل هللا يستدركه ما لسانه على يسبق أن جيوز هل وتنازعوا

 ألقاه ما نسخ تعاىل هللا إن ُث " ،لرتجتى شفاعتهن وإن العلى الغرانيق تلك: " وسلم عليه هللا صلى لسانه على
 .. آياته وأحكم الشيطان

  اجلملة ففي ، كذب  وال،  فسوق على وال،  أصال الدين يف خطأ ىعل يقرون ال أهنم على متفقون هم:  له فيقال
 .عنه تنزيههم على متفقون فهم،  هللا عن وتبليغهم نبوهتم يف يقدح ما كل

  يضرهم ما عنهم يصدر فال عليها اإلقرار من معصومون إهنم يقولون الصغائر عليهم جيوزون الذين اجلمهور وعامة
 وإن، { املتطهرين وحيب التوابني حيب وهللا}" ،  اخلطيئة قبل منه خريا التوبة بعد داود كان:" األثر يف جاء كما
 ( ا.هـ  . اجلنة هبا فيدخل السيئة ليفعل العبد

 أعيان يعلم والسالم الصالة عليه كان:  قال من قول : تنبيه: )  (180/  1)ه تفسري ري يف ثوقال واحلافظ ابن ك
 الذين تبوك غزوة يف منافًقا عشر األربعة أولئك تسمية يف اليمان بن حذيفة حديث مستنده إمنا املنافقني بعض

 الناقة به ينفروا أن على عزموا هناك؛ عقبة عند الليل ظلماء يف وسلم عليه هللا صلى هللا برسول يفتكوا أن ْهوا
 ( ا.هـ  . حذيفة ذلك على فأطلع أمرهم إليه هللا فأوحى عنها ليسقط
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  : خصائص ومميزات صحبة الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ ثالثالوجه ال
ـ للنيب صلى هللا عليه وسلم هي من خصائصه صلى هللا عليه وسلم ،  صحبة الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ 1

 وبكل ما حتمل من املميزات ، ال يلحقهم فيها غريهم ، وهبذا يعلم فساد قول اهلدام فواز املدخلي أهنا عامة 
 !يف غري النيب 

مع أن  ! ـ رمحه هللا ـ يمنيثومصيبة هذا الكذاب املفرتي فواز املدخلي ذهب ينسب هذا القول إىل اإلمام ابن ع
يمني تقرر أن هذه الصحبة ومميزاهتا هي من خصائص النيب صلى هللا عليه ثدروس شيخنا الوالد القدوة املريب ابن ع

 وسلم .
" ( عند شرحه لقول احلافظ 250يمني يف ) شرح نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر( )ص ثقال اإلمام ابن ع

 الصحايب هو : من لقي النيب صلى هللا عليه وسلم مؤمنا به ظن ومات على اإلسالم ، ولو حتللت ردة 
 يف األصح "

قال : ) عموم قول املؤلف :" من لقي " يشمل اللقي الطويل والقصري ، حىت وإن مل يلقه إال حلظة واحدة ، وهذا 
بت صحبته حىت يف هذه املدة الوجيزة ، أما غريه ثتمن خصائص الرسول صلى هللا عليه وسلم ، أن الصاحب له 

فالبد من طول املالزمة بني الرجل والرجل ، فأما اجتماع ملرة واحدة أو مرتني فال يكون صاحبا له هبذا االجتماع 
 ، لكن من خصائص الرسول عليه الصالة والسالم أن مالقاته ولو حلظة تعترب صحبة .(

( : ) صحاب رسول هللا كلهم هلم ميزة على غريهم ، 594ينية ( ) ص وقال يف ) شرح العقيدة السفار 
رت مالزمته ثرت مالزمته ، صاحبك من كثفالصاحب يف غري صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو : من ك

 لك هذا يف حق غري صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم .
فالصحايب : " هو من اجتمع بالنيب صلى هللا عليه وسلم مؤمنا به أما الصحابة للرسول عليه الصالة والسالم ، 

 ولو حكما ومات على ذلك "
وقولنا : " ولو حكما " : دخل فيه الصيب يف املهد إذا اجتمع بالرسول عليه الصالة والسالم ، كما لو جيء 

 عليه وسلم قبل أن مييز هذا  مات النيب صلى هللاُثبصيب من أبناء املسلمني إىل الرسول عليه الصالة والسالم 
 الصيب ، فإن هذا مؤمن بالرسول حقيقة أو حكما ؟

 حكما ، ملاذا ؟ ألنه صيب ال عقل له لكنه مؤمن إلميان أبويه . ( ا.هـ 
بات ما للصحابة من اخلصائص ثيا معشر الصعافقة إن استطعتم أن تنفذوا من كذبكم على أئمة السنة ، وإ

 ء بعدهم ، "فانفذوا ، ال تنفذون إال بسلطان ".واملميزات لغريهم ممن جا
 
قد نقل اإلمجاع على عدالتهم مجع غفري من إمجاع أهل السنة على عدالة الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ :  ـ 2

 أهل العلم
( بعد أن ذكر األدلة من كتاب هللا ، وسنة رسول هللا صلى هللا 67قال اخلطيب البغدادي يف ) الكفاية ( ) ص 

ه وسلم اليت دلت على عدالة الصحابة ، وأهنم كلهم عدول ، قال : ) هذا مذهب كافة العلماء ، ومن يعتد علي
 بقوهلم من الفقهاء ( 
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 ث( : ) وحنن وإن كان الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ قد كفينا البح1/8وقال ابن عبد الرب يف ) االستيعاب ( ) 
عن أحواهلم إلمجاع أهل احلق من املسلمني ، وهم أهل السنة واجلماعة على أهنم كلهم عدول ، فواجب الوقوف 

 على أمسائهم ( .
ري ثري من أهل العلم كاإلمام اجلويين والغزايل وابن الصالح والنووي وابن كثوقد نقل اإلمجاع على عدالة الصحابة ك
 [91]ي وغريهم مما ال تسعهم هذه الرسالة والعراقي وابن حجر والسخاوي واآللوس

بتت عدالة أيب احلسن املأريب ، وعلي احلليب ، وفاحل احلريب ، احلجوري ، ثنطرح السؤال للصعافقة : هل  قلت :
 !وإبراهيم الرحيلي وغريهم ممن كان يدعي أنه من خواص العلماء ؟

 االتكم الفاجرة اجلائرة أن علماء اليمن تغريوا ، بل على أصل احللبية والصعافقة املميعة : أنتم تقررون يف مق
 !!وحممد بن هادي املدخلي تغري ، وأن اإلمام ربيعا تغري ... 

 !فكيف يقاس من جاء بعد الصحابة بالصحابة فيما متيزوا وخصهم هللا تعاىل به ؟
 [92]ل اجلحل ثلهم مثبتون على أصل ، مثأهل األهواء والتشغيب واملعاكسة ال ي

 
 حكم من سب الصحابة : ـ 3
 ( 100ـ  99) تسديد اإلصابة فيما شجر بني الصحابة ( ) ص  [93]قال ذياب الغامدي يف كتابه اجلامع  

 : ) اختلف أهل العلم يف حكم من سب أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على قولني : 
 األول : ذهب مجع من أهل العلم إىل القول بتكفري من سب الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ أو انتقصهم وطعن 

يف عدالتهم وصرح ببغضهم ، وإن من كانت هذه صفته فقد أباح دم نفسه وحل قتله ، إال أن يتوب من ذلك 
 ويرتحم عليهم .

 ل ثالرمحن بن أبزى ، وغريه من كبار التابعني موممن ذهب إىل هذا القول من السلف : الصحايب اجلليل عبد 
 عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي ، وأيب بكر بن عياش ، وسفيان بن عيينة ، وحممد بن يوسف الفريايب ، 

 ري .ثاملروزي ، وحممد بن بشار العبدي وغريهم ك ثوبشر بن احلار 
أنه يعاقب بالقتل ، وإىل هذا القول  فهؤالء األئمة صرحوا بكفر من سب الصحابة ، وبعضهم صرح مع ذلك

 ذهب بعض العلماء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة والظاهرية .
قال اإلمام الطحاوي يف " العقيدة الطحاوية " :" وحبهم ـ أي الصحابة ـ دين وإميان وإحسان ، وبغضهم كفر 

 ونفاق وطغيان "، ومن سبهم وطعن فيهم فقد زاد على بغضه .
 " :" .. والشريعة بلغتنا بنقلهم 2/134 نقل كالم اإلمام السرخسي احلنفي قال يف " أصول السرخسي " " ُث

 فمن طعن فيهم فهو ملحد منابذ لإلسالم ، دواؤه السيف إن مل يتب "
 وقال : وهبذا قال كل من احلميدي القرشي ، والقاضي حسني املروزي ، واإلمام الذهيب ، والسبكي ، 

                                                                 

 ( 95ـ  94انظر كتاب ) تسديد اإلصابة فيما شجر بني الصحابة ( ) ( 91
 ( للعالمة عبد احملسن العباد140ـ  139وانظر أيضا كتاب ) االنتصار للصحابة األخيار يف رد أباطيل حسن املالكي ( ) ص 

 نقل إمجاع أئمة السنة يف املسألة .  
 يطلق على احلرباء والسم . (92
 راجعه وقرظه كل من اإلمامني صاحل الفوزان ، وعبدهللا بن عبدالعزيز بن عقيل . (93
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 ري .ثي أيب يعلى ، وابن تيمية وغريهم كوالقاض
" :" وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة 582قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف " الصارم السلول " "ص 

 وغريهم بقتل من سب الصحابة ، وكفر الرافضة "
  باليوم اآلخر " ( ا.هـ وقال أيضا :" فمن سبهم فقد زاد على بغضهم ، فيجب أن يكون منافقا ال يؤمن باهلل وال

وهو أن ساب الصحابة ال يكفر بسبهم ، ، اين من قويل أهل العلم ث ذكر املؤلف القول الُث قلت ) ابن سلة ( :
بل يفسق ويضلل ، بل يكتفي بتأديبه وتعزيره تعزيرا شديدا يردعه ويزجره حىت يرجع عن ارتكاب ضالله وجرمه ، 

 حىت يظهر التوبة .وإن مل يرجع تكرر عليه العقوبة 
 ( فلريجع إليه . 103ـ  101 ذكر تفصيل املسألة يف ) ص ُث

 ( : ) فال حيل ألحد أن يسب الصحابة2/253يمني يف ) شرح العقيدة الواسطية ( ) ثقال اإلمام ابن ع
 على العموم ، وال أن يسب واحدا منهم على اخلصوص ، فإن سبهم على العموم ، كان كافرا بل ال شك  

 لذلك ، فقد يسبهم  ثكفر من شك يف كفره ، أما إن سبهم على سبيل اخلصوص ، فينظر يف الباع  يف
 قية أو دينية ، ولكل واحد من ذلك حكمه ( ا.هـ لُ لقية أو خُ من أجل أشياء خَ 

 قال العالمة ربيع املدخلي يف شريط ) جلسة يف يوم اخلميس ( ملا سئل : هل ساب الصحابة يكفر ؟
 ب الصحابة فيه تفصيل :فأجاب : ) س

إن كان القصد منه إسقاط عدالتهم ، هذا كفر ، وإن كان يقول بكفرهم وردهتم ، فهذا كافر ، وإن كان لغرض 
ـ ، وارجعوا "  شخصي ، هذه جرمية يعاقب عليها ويهان ، وأظن هذا التفصيل ، وهذا ما نعرفه ـ إن شاء هللا

: من شك يف كفره فهو   ـ حىت قال : فمن يسبهم ويكفرهمـ رمحه هللالشيخ اإلسالم ابن تيمية الصارم املسلول "
 بالردة ن من شك يف كفره فو كافر ( كافر ، من شك فيمن يكفر أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم ورماهم

 
 ال يقاس بأصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم أحد :ـ  4

 ) نقل القاضي عياض :" أن رجال قال للمعايف  ( :111ـ  110قال الغامدي يف ) تسديد اإلصابة ( ) ص 
بن عمران : أين عمر بن عبد العزيز من معاوية ؟ فغضب غضبا شديدا ، وقال : ال يقاس بأصحاب النيب صلى 

له قال ابن أيب حامت ملا ث، ومب[94]هللا عليه وسلم أحد ، ومعاوية صاحبه ، وصهره ، وكاتبه ، وأمينه على وحي هللا " 
 [95]معاوية وعمر بن عبد العزيز .سئل عن 

وقيل لإلمام أمحد :" هل يقاس بأصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحد ؟ قال : معاذ هللا ، قيل : فمعاوية 
 [96]أفضل من عمر بن عبد العزيز ؟ قال : أي لعمري ، قال النيب صلى هللا عليه وسلم :"خري الناس قرين "

مبينا فضل الصحابة ـ رضي ( 372( ) ص ث ) شرح عقيدة السلف أصحاب احلديربيع املدخلي يفوقال العالمة 
.. أن هللا قد زكاهم ، ورسول هللا قد زكاهم وهنى عن سبهم ، وبني منزلتهم ـ رضوان هللا عليهم ـ، : ) هللا عنهم ـ 

حدا من مواقف الصحايب وأهنم ال يلحقون يف الفضل ، ولو عبد اإلنسان هللا طول عمره ال تعادل عبادته موقفا وا
 ( املعني مع رسول هللا ـ عليه الصالة والسالم ـ 

                                                                 

 (59/208انظر ) تاريخ دمشق ( )  (94
 (2/227انظر ) جامع بيان العلم وفضله ( )  (95
 (2/435انظر ) السنة( للخالل )  (96



 

121 

بات على السنة ( : ) امليزة اليت امتاز هبا الصحابة على غريهم ال يلحقهم فيها أحد ( ، ثوقال يف حماضرته ) ال
 ( .1/454انظر ) فتاوى فضيلة الشيخ ربيع املدخلي ( ) 

النيب  [97] لثمفمن هو "تأمل يا أخي هذه املسألة احملررة ، ومدى انطباق كالم الشيخ حممد بن هادي : قلت :
هلا ، وأن كالمه خيرج  "حىت يكون أصحابه إذا طعن فيهم كان طعنا يف النيب !صلى هللا عليه وسلم معصوم ؟

 . ثمن مشكاة تقرير علماء احلدي
املدخلي ـ ومل يفقه معناه ، وما يشري إليه من األصول اليت دل عليها املنقول  وهذا الكالم نقله توما احلكيم ـ فواز

 واملعقول .
 ليس يف احلق يا أميمة ريب     إمنا الريب ما يقول اجلهول 

 ويصدق يف هذا املخلوق قول القائل :
 يتعاطى كل شيء    وهو ال حيسن شيئا 

 وقال آخر 
 د االمتحان كل من يدعي مبا ليس فيه    كذبته شواه

 ل بقول اإلمام الفراهيدي :ثولشيخنا حممد املدخلي مع هذا الصنف أن يتم
 لو كنت تعلم ما أقول عذرتين     أو كنت تعلم ما تقول عذلتكا 
 لكن جهلت مقاليت فعذلتين       وعلمت أنك جاهل فعذرتكا 

 
 ألَْهلِ  َقالَ  اَّلََّ  " بَِأنَّ  َويـُْؤِمنُونَ يف عقيدة الصحابة قول اإلمام ابن تيمية يف العقيدة الواسطية : )  ثمن املباح ـ 5

َقدْ  ِشْئتُمْ  َما اْعَمُلوا:  - َعَشرَ  َوِبْضَعةَ  َثاَلمثَِائَة   وََكانُوا - بَْدر    ".( َلُكمْ  َغَفْرت فـَ
( : ) وفيه ىبشارة بأهنم لن ميوتوا على الكفر ،  2/260يمني يف ) شرح العقيدة الواسطية ( ) ثقال اإلمام ابن ع

 ألهنم مغفور هلم ( 
( : ) ال ميكن أن يشاءوا الكفر ملا حل يف قلوهبم من اإلميان 642وقال يف ) شرح العقيدة السفارينية ( ) ص 

هذا بشارة هلم أهنم لن يكفروا ويبقى ما دون الكفر الراسخ الذي ال ميكن أن يدخل من خالله الكفر ،فيكون 
مكفر هبذه الغزوة ، إذن معناه أن قوله " ما شئتم " يدخل فيه الكفر ، ألنه ال ميكن أن يشاءوا الكفر بسبب ما 

 قدموه من هذه احلسنات العظيمة ، ويكون يف هذا بشارة هلم بأهنم لن يكفروا 
ُهوا ِإنْ  َكَفُروا  لِلَِّذينَ  قُلْ : }هلم يغفر حىت للتوبة ييسرون سوف كفرهم  فرض على أنه: ثانياً   َقدْ  َما هَلُمْ  يـُْغَفرْ  يـَْنتـَ

 : نيبشارت هذا يف فيكون ،[ 38: األنفال] {َسَلفَ 

                                                                 

( : ) ومن أقوال الصحابة ـ أي : على حجية 518ـ  517يمني يف ) شرح األصول من علم األصول ( ) ص ثقال اإلمام ابن ع (97
القياس ـ ما جاء عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ـ رضي هللا عنه ـ يف كتابه إىل أيب موسى األشعري ـ رضي هللا عنه ـ يف القضاء قال 

 اعمد ُثال ، ث قايس األمور عندك ، واعرف األمُثعليك مما ليس يف قرآن وال سنة ،   الفهم الفهم فيما أديل عليك مما وردُث: " 
 فيما ترى إىل أحبها إىل هللا وأشبهها باحلق "

ل وهو الشبه ، ثال ، وهي مجع مِ ثلة ، فهذا هو املراد باألمثال " : يعين : األشياء املتماثقوله  :" قايس األمور عندك واعرف األم
 لة ( ا.هـ ثألشياء املتمامبعىن اعرف ا
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 تتبع ومن سلف، قد ما هلم ويغفر إلسالم،ل يعودون سوف فإنه كفروا  أنهب قدر لو أنهب أو يكفروا، لن أنه إما 
ـ  واصح، اقرب األول املعىن يكونف أحد، منهم رتدا ما بدر غزوة يف الذي كل  ارتد، منهم ـ أحدا ـ جيد مل أحواهلم

 . الكفر يشاءوا لن أهنم ـ وهو
ال يعين األمر الواقع [ 98]بت يل معصية واحدة وقعت من أهل بدر فلن تستطيع ، والفرض الذهين ثولو قلت لك أ

 حاشاه من ذلك . !!؟، قد يفرض الذهن أن الرسول قد يرتد 
نيت وقلت : متأول ثأنت اآلن هل عندك أن واحدا من أهل بدر زنا ، أو سرق ، أو شرب اخلمر ، لذلك أنا است

 ، مل يفعل أحد منهم معصية جهارا يعلم أهنا معصية إال بتأويل ( ا.هـ 
ا فضل الصحابة ـ رضي ( مبين372وقال العالمة ربيع املدخلي يف ) شرح عقيدة السلف أصحاب احلديث( ) ص 

هللا عنهم ـ : ) .. أن هللا قد زكاهم ، ورسول هللا قد زكاهم وهنى عن سبهم ، وبني منزلتهم ـ رضوان هللا عليهم ـ، 
وأهنم ال يلحقون يف الفضل ، ولو عبد اإلنسان هللا طول عمره ال تعادل عبادته موقفا واحدا من مواقف الصحايب 

 الصالة والسالم ـ (  املعني مع رسول هللا ـ عليه

 بناء على هذا األصل تقرر عند أهل السنة واجلماعة :"وجوب السكوت عما شجر بني الصحابة ـ  قلت :
 رضي هللا عنهم ـ" وال يبسط لسانه فيهم إال من ساءت طويته يف النيب صلى هللا عليه وسلم وصحابته 

 [99]واإلسالم واملسلمني 
 خطأ الصحابة من أحد إىل ينسب أن جيوز ال: )  (321/  16)ه تفسري قال اإلمام أبو عبد هللا القرطيب يف 

 عما بالكف تعبدنا وقد أئمة، لنا كلهم  وهم وجل، عز هللا وأرادوا فعلوه فيما اجتهدوا كلهم  كانوا  إذ به، مقطوع
 هللا وأن سبهم، عن وسلم عليه هللا صلى النيب ولنهي الصحبة حلرمة الذكر، بأحسن إال نذكرهم وأال بينهم، شجر
 ( ا.هـ.عنهم بالرضا وأخرب هلم، غفر

 
 اجلنة واملغفرة :ه من الشهادة هلم بعقيدة الصحابة ما خصهم هللا تعاىل ب ثـ من مباح 6

 أَْخبـَرَ  َكَما  الشََّجرَةِ  حَتْتَ  بَايَعَ  أََحد   النَّارَ  يَْدُخلُ  ال  َوبَِأنَّهُ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف ) العقيدة الواسطية ( : )  
ُهمْ  اَّلَُّ  َرِضيَ  َقدْ  بَلْ  ، َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّلَُّ  َصلَّى النَّيبُّ  بِهِ   . َوأَْرَبِعِمائَة   أَْلف   ِمنْ  َأْكثـَرَ  وََكانُوا َعْنهُ  َوَرُضوا َعنـْ

ْيسِ  بْنِ  وََكثَاِبِت  َكاْلَعَشرَةِ   بِاجلَْنَّةِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّلَُّ  َصلَّى اَّلَِّ  َرُسولُ  َلهُ  َشِهدَ  لَِمنْ  بِاجلَْنَّةِ  َوَيْشَهُدونَ   َوَغريِِْهمْ  مَشَّاس   بْنِ  قـَ
 ( ا.هـ. الصََّحابَةِ  ِمنْ 

 غفرت قد: »تعاىل هللا عن آخره يف قال الذي الصحيح احلديث يف - وسلم عليه هللا صلى - قوله يفوقال : ) 
 من كل  من ذنب كل  يف عاما - وسلم عليه هللا صلى - النيب جيعله مل احلديث هذا «يشاء ما فليعمل لعبدي

                                                                 

( : ) يقول ابن حجر وغريه من العلماء :" لو أننا نزلنا الفروض الذهنية 643يمني يف نفس املصدر ) ص ثقال اإلمام ابن ع( 98
 ." ثمنزلة الواقع ملا استدللنا بأي حدي

وكذلك نقول يف اآليات : يعين لو فرضنا أن كل فرض يفرضه الذهن يرد على مسألة من املسائل على نص من النصوص ما استطعنا 
 ، كل نص ميكن أن حيتمل ، حنن ليس لنا إال الظاهر ( ا.هـ 

...، واألحكام املتكلفة  أرأيت،  أرأيت : نياآلرائيهذه القاعدة مهمة ونفيسة يف الرد على املعطلة والعقالنيني و  قلت ) ابن سلة ( :
 ، واجلروح الضعيفة .

 ( 128) تسديد اإلصابة فيما شجر بني الصحابة ( ) ص  (99
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 العظيمة احلسنات من يعمل قد العبد أن فأفاد ذلك؛ منه كان  عبد عن حال حكاية ذكره وإمنا وعاد؛ وتاب أذنب
 .أخر بأسباب له غفر وإن ذنوبه، من تأخر ما غفران يوجب ما

 أهل على اطلع هللا أن يدريك وما: »لعمر فيه قال الذي عنه هللا رضي بلتعة أيب بن حاطب حديث مثل وهذا
 ليدخلن هللا رسول يا وهللا: فقال شكاه حاطب غالم أن جاء وما «لكم غفرت فقد شئتم ما اعملوا: فقال بدر

 .«واحلديبية بدرا شهد إنه كذبت،: »فقال النار، حاطب
 بأسباب غفر وإن ذنبه، من تأخر ما هبا له يغفر ما احلسنات من يعمل قد املؤمن أن بيان األحاديث هذه ففي

 بعض على تاب كما  عليه هللا يتوب ذنب منه وقع وإذا اجلنة أهل من ويكون مؤمنا، ميوت أنه على ويدل. غريها
 هللا رضي وأصحابه عنه هللا رضي عمر واستتابه متأوال اخلمر شرب ملا عنه هللا رضي هللا عبد بن كقدامة  البدريني

 .«شئتم ما اعملوا: »هلم قيل ممن كان  وإن والتوبة، باحلد وطهر وجلدوه، عنهم
  مقتضاها لعبده هللا مغفرة إذ توبة منه تصدر أن متنع وال بأسباهبا، املغفرة تكون أن تنايف ال لعبده هللا ومغفرة

 يعمل أو سيتوب أنه العبد من علم فإذا عليه هي ما على األشياء يعلم سبحانه وهو املوت، بعد يعذبه أال
 .اجلنة بدخوله أو باملغفرة له حيكم من بني فرق ال إذ األمر، نفس يف له غفر ماحية حسنات
  يعمل أن مينع وال املبشر عليه ميوت مبا لعلمه هي إمنا باجلنة - وسلم عليه هللا صلى - بشارته أن ومعلوم
 [100](  .سببها

 بعدما ذكر قصة حاطب بن أيب بلتعة ـ رضي هللا عنه ـ : (461ـ 460/  4) (الفتاوى جمموعوقال يف ) 
َقالَ )     َغَفْرت َقدْ  ِشْئتُمْ  َما اْعَمُلوا":  َقالَ  اَّلََّ  َأنَّ  يُْدِريك َوَما بَْدًرا َشِهدَ  َقدْ  إنَّهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّلَُّ  َصلَّى النَّيبُّ  فـَ
نُوِب  ِمنْ  - َواحْلَُدْيِبَيةِ  بَْدر   َكَأْهلِ   - السَّاِبِقنيَ  هِلَُؤالءِ  يـَْغِفرُ  اَّلََّ  َأنَّ  بـََيانُ  احلَِْديِث  َهَذا َويف ، " َلُكمْ    ِبَفْضلِ  اْلَعِظيَمةِ  الذُّ

ُهمْ  َأنْ  ألََحدِ  جَيُوزُ  ال  َما ؛ َوِجَهاِدِهمْ  َوِإميَاهنِِمْ  َساِبَقِتِهمْ  َبةُ  جتَِبْ  ملَْ  َكَما  هِبَا يـَُعاِقبـَ  ممَّا َوَهَذا.  ِمْنهُ  َكانَ   ممَّا َحاِطب   ُمَعاقـَ
  ِفيهِ  َذْنبَ  ال  اْجِتَهاًدا َيُكونَ  َأنْ  إمَّا َفِإنَّهُ  : َوحَنِْوِهمْ  َوالزُّبـَرْيِ  َوطَْلَحةَ  َعِلي    بـَنْيَ  َجَرى َما َأنَّ  َعَلى بِهِ  يُْسَتَدلُّ 

َقدْ .  َكاَلمَ   َفاَل  َهدَ  إَذا : " َقالَ  َأنَّهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّلَُّ  َصلَّى النَّيب ِ  َعنْ  ثـََبتَ  فـَ َلهُ  َفَأَصابَ  احلَْاِكمُ  اْجتـَ  اْجتـََهدَ  َوِإَذا أَْجَرانِ  فـَ
َلهُ  َفَأْخطَأَ  َقدْ  َذْنب   ُهَناكَ  َكانَ   َوِإنْ " .  أَْجر   فـَ ُهمْ  اَّلَُّ  َرِضيَ  َهُؤالءِ  َأنَّ  ثـََبتَ  فـَ َعُلوهُ  َما هَلُمْ  َوَغَفرَ  َعنـْ  ؛ فـَ

ُهمْ  َوَقعَ  َما َيُضرُُّهمْ  َفاَل   نُوِب  َمنْ  ِمنـْ   حَمَاهُ  اَّلَُّ  َكانَ   َذْنب   أََحِدِهمْ  ِمنْ  َوَقعَ  إنْ  بَلْ  ؛ َذْنب   َوَقعَ  َقدْ  َكانَ   إنْ  الذُّ
نُوبَ  هِبَا اَّلَُّ  ميَُحِ صُ  الَّيِت  اأْلَْسَباِب  ِمنْ  َوَقعَ  َقدْ  ِبَسَبِب   ا.هـ .(  الذُّ

 
 حجية الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ ـ 7

 ما يضاف إىل الصحابة الكرام الشرفاء من األخبار منه ما يرفع إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ، ومنه ما يكون 
 املوقوف . ثمن قسم احلدي

 املرفوع :ـ 
 هللا صلى النيب إىل ينتهي أن إمايف تعريفه : )  (131 ص)( الفكر خنبة توضيح يف النظر نزهةقال احلافظ يف ) 

  وسلم، عليه هللا صلى قوله ِمن اإلسنادِ  بذلك املنقولَ  أن  -حكماً  أو،  تصرحياً  إما :-لفظُهُ  ويقتضي وسلم عليه
 .تقريره ِمن أو ِفْعله، ِمن أو

                                                                 

 (221/  1) (الفتاوى جمموع على املستدرك)  (100
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ثنا: أو كذا،  يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسعت: الصحايب يقول أن :تصرحياً  القول من املرفوع مثال  حد 
 عن: أو كذا،  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: غريه أو هو يقول، أو بكذا، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 .ذلك وحنو كذا،  قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
َعل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت: الصحايب يقولَ  أن: تصرحياً  الفعل ِمن املرفوع ومثال  هو يقوَل، أو كذا،  فـَ

 .كذا  يفعل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  غريه أو
  يقول، أو كذا،  وسلم عليه هللا صلى النيب حبضرة فعلتُ : الصحايب يقول أن: تصرحياً  التقرير من املرفوع ومثال

َعل: غريه أو هو  .لذلك إنكاره يَْذكر وال كذا،  وسلم عليه هللا صلى النيب حبضرة فالن فـَ
  ،[101] اإلسرائيليات عن يأخذ مل الذي الصحايب يقول أن: تصرحياً  ال حكماً  القول، ِمن املرفوع ومثال

                                                                 

 ( : ) لدى بعض الناس جرأة غريبة ، إذا ما جاء 82قال الشيخ حممد بازمول يف ) شرح مقدمة يف أصول التفسري ( ) ص  (101
 نص عن الصحايب يف قضية مما ال جيدها يف القرآن العظيم والسنة النبوية ، فإنه يهجم على القول بأهنا مما تلقاه ذلك الصحايب 

 !عن بين إسرائيل 
 مر حيتاج إىل وقفة متأنية .واحلقيقة أن األ

فأقول :ال شك أن الصحايب الذي جاء كالمه هو من قبيل كشف املبهم ، لن يورد شيئا عن أهل الكتاب خيالف ما يف شرعنا ، 
 جنزم بذلك .

 مما ال يوافق إذا ما أورده الصحايب ـ على فرض أنه مما تلقاه عن أهل الكتاب ـ : إما أن يكون مما يوافق شرعنا ، وإما أن يكون 
 وا عن بين إسرائيل وال حرج " رواه امحد وأبو داود ، قوله :" ثوال خيالف ، ويدخل حتت عموم قوله صلى هللا عليه وسلم :" حد

 كم أهل الكتاب فال تصدقوهم وال تكذهبم " رواه أمحد وأبو داود .ثوإذا حد
لكتاب ، ال يناسب علمهم وفضلهم ـ رضي هللا عنهم ـ ، ويوضح فاجلرأة على رد ما جاء عن الصحايب بدعوى أنه من أخبار أهل ا

هذا : أن الصحايب إذا جزم بشيء من هذه األمور يف تفسري آية فإن يغلب على الظن أنه مما تلقاه عن الرسول صلى هللا عليه وسلم 
 !هذا اخلرب مما ال نصدقه أو نكذبه ؟ بوته الدليل ، وإال كيف جيزم به يف تفسري اآلية ، وهو يعلم أن غايةث، أو مما قام على 

من ذلك ما جاء عن ابن عباس ـ رضي هللا عنهما ـ أنه قال :" فصل القرآن الكرمي من اللوح احملفوظ وأنزل يف بيت العزة يف السماء 
هذا من  وعشرين سنة " ، رأيت بعض املتأخرين جيزم بأن ثالث نزل على حممد صلى هللا عليه وسلم منجما يف ُثالدنيا ، 

 اإلسرائيليات ، وبأن هذا مما تلقاه ابن عباس عنهم ، مع أن هناك قرائن يف نفس اخلرب مينع هذا :
 أوال : جزم ابن عباس به .

 انيا : ال عالقة له بالتوراة واإلجنيل ألنه يتكلم عن القرآن .ث
 ا : هو يتكلم عن نزول القرآن على الرسول صلى هللا عليه وسلم .ثالث

 ال خمالف البن عباس يف هذا .رابعا :
 فهذا مما جيعل سند ابن عباس هذا ـ وإن كان موقوفا سندا ـ فهو مرفوع حكما ، ومعىن : يعين له حكم الرفع .

 وجاء عن ابن عباس نفسه أنه كان ينهي عن األخذ عن أهل الكتاب ، كما روى البخاري يف صحيحه ، فكيف نقول : إن هذا 
 من اإلسرائيليات ؟

 ،  ثهللا بن عمرو بن العاص ـ رضي هللا عنهما ـ صحيح أنه وقعت له زاملتان من أخبار أهل الكتاب وكتبهم ، وكان حيد عبد
  !!لكن نستبعد استبعادا كبريا أن عبد هللا بن عمرو ـ رضي هللا عنهما ـ جيزم يف تفسري آية بشيء هو من هذه األحبار 

 فينبغي لإلنسان أن يعرف قدر الناس وينزهلم منازهلم ، وهؤالء صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعلم بالدين وأورع 
 ر تقوى هلل منا ، وأعظم خشية هلل منا ، فكيف مبسألة آحاد طلبة العلم يعلها ويستنكرها ، هم يعلموا ثوأعلى فقها منا ، وأك

 ( ا.هـ على خالفها من أبعد ما يكون .
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، شرحِ  أو لغة   ببيان تعلق له وال فيه، لالجتهاد جمال ال ما  اخللق، بَْدءِ  ِمن: املاضية األمور عن كاإِلخبار  غريب 
 ثواب   بفعله حَيْصل عما اإلخبارِ  وكذا القيامة، يوم وأحوال والفْت، كاملالحم،:   اآلتية أو األنبياء، وأَخبارِ 

 جمال ال وما له، خُمْرباً  يقتضي بذلك ِإْخَبارَهُ  ألن املرفوع؛ حكم له كان  وإمنا خمصوص عقاب   أو خمصوص ،
  خُيْربُ  َمنْ  بعضُ  أو وسلم، عليه هللا صلى النيب إال للصحابة ُمَوقِ فَ  وال به، للقائل موقِ فاً  يقتضي فيه لالجتهاد

 .الثاين القسم عن االحرتاز َوَقعَ  فلهذا ؛ القدمية الكتب عن
  مسعه مما كان  سواء   مرفوع   فهو وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال لو ما ُحكمُ  فله كذلك،  كان  فإذا
 .بواسطة عنه أو منه،

يـُنـَزَّلُ  فيه، لالجتهاد جمال ال ما يـَْفعل أن: حكماً  الفعل ِمن املرفوع ومثال  هللا صلى النيب عن عنده ذلك أن على فـَ
 .ركوعني ِمن أكثرَ  ركعة   كل ِ   يف الكسوف يف َعِلي    صالة يف الشافعي قال كما  وسلم، عليه

 فإنه كذا،  وسلم عليه هللا صلى النيب زمان يف يفعلون كانوا  أهنم الصحايبُّ  خُيْربَ  أن: حكماً  التقرير ِمن املرفوع ومثال
َوفُّرِ  ذلك؛ على وسلم عليه هللا صلى اطِ العُهُ  الظاهر أنَّ  جهةِ  ِمن الرفع ُحْكم له يكون  عن سؤاله على دواعيهم ِلتـَ
 غريُ  وهو إال عليه ويستمرون شيء ِفْعل الصحابة من يقع فال الوحي؛ نزوِل  زمانُ  الزمانَ  ذلك وألن دينهم، أمور

 .الفعل ممنوعِ 
 يـُنـَْهى مما كان  ولو يـَْنزل، والقرآن يفعلونه كانوا  بأهنم الَعْزل جواز على عنهما هللا رضي سعيد وأبو جابر استدل وقد
 .القرآن عنه َلنـََهى عنه

َيغِ  موضعِ  يف الكنايةِ  بصيغةِ  ورد ما" ُحْكماً " بقوله ويَلتحق   وسلم، عليه هللا صلى إليه بالنسبة الصرحية الصِ 
لُغُ  أو روايًة، أو يـَْنِميه، أو يـَْرويه، أو احلديث، يـَْرفع: الصحايب عن التابعي كقول  .رواه أو به، يـَبـْ

  عن سريين ابن كقول  وسلم، عليه هللا صلى النيب به ويُِريُْدونَ . القائل حذف مع القول على يقتصرون وقد
 [102].البصرة بأهل خاصي  اصطالح   أنه اخلطيب كالم  ويف ، احلديث ،..."قوماً  تقاتلون: "قال: قال هريرة أيب

نَّة ِمن: الصحايب قولُ  احملَتمَلةِ  الصيغ وِمن  . كذا  السُّ
  يُِضْفها مل ما فكذلك، الصحايب غري قاهلا وإذا: قال االتفاق، فيه الرب عبد ابن وَنقل ، مرفوع ذلك أن فاألكثر

 غري أنه إىل وذهب ، قوالن املسألة أصل يف الشافعي فعن نظر ؛ االتفاق نْقل ويف العَُمَريْن، كسنة  صاحبها، إىل
  واحتجوا الظاهر، أهل من حزم وابن احلنفية، من الرازي بكر وأبو الشافعية، ِمن الصرييف بكر أبو:  مرفوع

نَّةَ  بأن  .غريه وبني وسلم عليه هللا صلى النيب بني ترتدد السُّ
  صحيحه يف الُبَخارِي   روى وقد بعيد ، وسلم عليه هللا صلى النيب غريِ  إرادةِ  احتمال بأن  :  وأُِجيبوا

  ُكْنتَ   إن:  له قال حني احلَْجَّاج مع قصته يف أبيه عن عمر بن هللا عبد بن سامل عن شهاب ابن حديث يف
نَّةَ  تُريدُ  رْ  السُّ َهجِ  َعَلهُ :  لسامل   فقلت:  شهاب ابن قال ، بالصالة فـَ   وسلم؟ عليه هللا صلىـ هللا رسول أَفـَ
  !؟ ُسنََّتهُ  إال بذلك يـَْعنون وهل: فقال

                                                                 

فإذا قل راوية ،  ( : ) وهذا أمر اصطلحوا عليه وهو مسلم ،242قال اإلمام ابن باز ـ رمحه هللا ـ يف تعليقاته على النزهة )ص ( 102
ل ما قال الرافعي ـ رمحه هللا ـ ثينميه ، املقصود إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ، وهذا اصطالحه حكمه حكم الرفع مأو يرفعه ، أو 

يرفعه ، يبلغه ، بغاية ينويه رفع ، فانتبه ، يعين اصطلحوا على هذه الكلمات ، قد حيذف النيب صلى هللا عليه وسلم فيقول :  قوله :
 قال : قال ويسكت ، يعين قال : قال النيب صلى هللا عليه وسلم ، اصطالح لبعض التابعني عن بعض الصحابة .( ا.هـ 
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َقلَ   نـَ  َأطلقوا إذا أهنم الصحابة عن -التابعني ِمن احلفَّاظِ  وأحدُ  املدينة، أهل ِمن السبعة الفقهاء أحدُ  وهو- سامل   فـَ
نَّة  [ 103]. وسلم عليه هللا صلى النيب ُسنَّةَ  إال بذلك يريدون ال السُّ
 .وسلم؟ عليه هللا صلى هللا رسول قال: فيه يقولون ال َفِلمَ  مرفوعاً  كان  إنْ : بعضهم قول وأما

نَّة ِمن: "أنس عن ِقالبة أيب قول هذا وِمن واحتياطاً، تورعاً  بذلك اجلزم تركوا أهنم: فجوابه  على البكرَ  تزوجَ  إذا السُّ
 .الصحيح يف أخرجاه" سبعاً  عندها أقام الثيب

: قوله ألن َأكذْب؛ مل قلتُ  لو: َأيْ . وسلم عليه هللا صلى النيب إىل رفعه أنساً  إن: لقلتُ  شئتُ  لو: ِقالبة أبو قال
نَّةِ  ِمن"  .َأوىل الصحابة ذكرها اليت بالصيغة إيراده لكن معناه، هذا" السُّ

َلهُ؛ الذي يف كاخلالِف   فيه فاخلالف ،"كذا  عن هنُِينا" أو ،"بكذا أُِمرنا: "الصحايب قول ذلك وِمنْ  بـْ  ُمطَْلق ألن قـَ
 عارف عدل الصحايب أن... وسلم عليه هللا صلى الرسول وهو والنهي، األمر له َمنْ  إىل بظاهره ينصرف ذلك

 [ 104] التحقق بعد إال ذلك يطلق ال باللسان
 .تقدم كما  أيضاً، الرفع، حكم فله كذا،  نفعل كنا:  قوله ذلك وِمن
 : عمار   كقوِل   معصية ، أو لرسوله، أو هلل، طاعة   بأنه األفعال ِمن فعل   على الصحايبُّ  حَيْكم أن ذلك وِمن

 ألن أيضاً؛ الرفُع، ُحْكُمهُ  فهذا". وسلم عليه هللا صلى القاسم أبا عصى فقد فيه يَُشكُّ  الذي اليوم صام َمن" 
  هـ.ا. ( وسلم عليه هللا صلى عنه تلقاه مما ذلك أن الظاهر

  املوقوفـ 
  تقدم ما ِمثْلُ : َأيْ  كذلك،  الصحايب إىل اإلسناد غايةُ  ينتهي"  أن هو( 237 ص( ) النزهة)  يف احلافظ قال
 مجيع فيه جييء وال ، تقريره ِمن أو ِفْعِلِه، ِمن أو الصحايب، قوِل  ِمن هو املنقولَ  بأن   التصريحَ  يقتضي اللفظ كون  يف
 ( [105]  معظمه بل تقدم ما

                                                                 

 ( : ) هذا هو الصواب ، إذا قال الصحايب : من السنة ، أو السنة كذا ،244قال اإلمام ابن باز يف تعليقاته ) ص  (103
 اع ( ا.هـ عليه اجلمهور ، وابن عبد الرب إمج املراد هبا سنة النيب صلى هللا عليه وسلم ، هذا الذي 

 ري يف الصحابة ، وهذا له حكم املرفوع ، ثالصواب ، وهو الك( : ) وهذا هو 247يف تعليقاته ) ص قال اإلمام ابن باز ( 104
 إذا قال الصحايب : أمرنا ، أو هنينا ، ويف قول أم عطية :" هنينا عن إتباع اجلنائز "( . أي : حجة يف ذلك .

 الناس ،  وقال : ) ظن السوء بأن الصحايب قد يظن ما ليس األمر أمر ، وما ليس بالنهي هني ، ال يظن هبم ، وهم أفصح
 ر الناس أمانة ( ا.هـثوأك
 ( : ) قد يظن الظان أنه يشمل ما نسب إىل الصحايب صرحيا 254ـ  253يمني يف ) شرح النزهة ( ) ص ثقال اإلمام ابن ع( 105

 أو حكما ، وليس األمر كذلك ، بل خيتلف ، ألن ما نسب إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم حكما إمنا جعلناه يف حكم املرفوع
 باعتبار إقرار هللا له ، ألن هللا سبحانه وتعاىل إذا أقره وسكت عنه دل ذلك على اجلواز ، ألن زمن الوحي مل ينقطع بعد .

 أما يف عهد الصحابة بعد النيب صلى هللا عليه وسلم فأن زمن الوحي انقطع فال يتأتى فيه املوقوف حكما ( ا.هـ 
( : ) املوقوف الذي له حكم الرفع : فإذا قال الصحايب 227 ص( ) احلديث علوم يف الكايف)  يف التربيزي احلسن أبو العالمة قالـ 

: كنا نفعل كذا نظر ، فإن أضاف إىل زمان النيب صلى هللا عليه وسلم فهو من قبيل املرفوع ألن الظاهر أن رسول هللا صلى هلل عليه 
 . وسلم اطلع على ذلك وأقرهم ، وتقريره حجة مرفوعة كما بينا

ومنه قول الصحايب : كنا ال نر بأسا بكذا ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم فينا ، أو كان كذا وكذا على عهده ، أو كانوا يفعلون كذا 
 يف حياته ، أو كنا نعزل والقرآن ينزل ، فكل ذلك وأشباهه مرفوع مسند خمرج يف كتب املساند .

 وسلم ، بل قال الصحايب : كنا نفعل كذا ، أو كان الصحابة يعملون كذا ، وإن مل يضف إىل زمان رسول هللا صلى هللا عليه
 فهو أيضا حجة ال لكونه مرفوعا ، بل لكونه ظاهرا يف اإلمجاع ( ا.هـ 
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  الصحايب مرسلـ 
  الصحابة بعض وإرسال( : ) 208 ص( ) احلديث علوم يف الكايف)  يف التربيزي احلسن أبو العالمة قال
 يعد فال ، منه يسمعوه ومل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن الصحابة أحداث من وغريه عباس ابن مثل

  واجلهل ، عدول كلهم  وهم الصحابة عن روايتهم ألن ، املوصول حكم يف ذلك ألن ، املراسيل أنواع يف 
  هـ.ا(  قادح غري هبم
 اإلمام احملدث وتعليق ، شاكر أمحد احملدث العالمة شرح( احلديث علوم اختصار شرح احلثيث الباعث)  ويف

  حكم ففي وأمثاله عباس كابن  الصحابة مراسيل وأما: "  الصالح ابن قال: )  قال( 1/158)  األلباين
 ." أعلم وهللا ، تضر ال فجهالتهم ، عدول وكلهم الصحابة عن يروون إمنا ألهنم ، املوصول

 (  الصحابة مراسيل قبول على اإلمجاع بعضهم حكى وقد:  ـ احلافظ ـ قلت
 الصحايب مرسل أن على احملدثون اتفق وقد" :" 350 ص"  الساري هدي يف احلافظ قال: )  التعليق يف جاء

 عصره تأخر ممن شذ من إال ذلك قبول على قاطبة األئمة اتفق وقد" :"378 ص" وقال"  املوصول حكم يف 
 هـ.ا"(  مبخالفته يعتد فال ، عنهم
  الذي االتصال النتفاء ، املردود احلديث قسم من فهي التابعني مراسيل خبالف هذا ( : سلة ابن)  قلت

 . احلديث قبول شروط من هو
 ( : 158 ـ 153/  1( )احلديث علوم اختصار يف احلثيث الباعث)  [ 106] يف كثري  ابن احلافظ قال 

                                                                                                                                                                                  

  نقول" أو ،"نفعل كنا"   الصحايب قول على عمرو أبو الشيخ تكلم قد: )  (149/  1)(  احلثيث الباعثقال احلافظ يف )  =   
 قبيل من إنه: اإلمساعيلي بكر أيب شيخه عن الربقاين بكر أبو فقال: وسلم عليه هللا صلى النيب زمان إىل ُيضفه مل إن ،"  كذا

 .الصالح ابن ورجحه التقرير، على يدل ألنه برفعه، النيسابوري وحكم. املوقوف
 هللا رسول عهد يف كذا  يقال"  أو ،"  يقولون أو يفعلون كانوا"   أو ،"  بكذا بأساً  نرى ال كنا"   الصحايب قول القبيل هذا ومن: قال

 .املرفوع قبيل من إنه" :  وسلم عليه هللا صلى
 وخالف. العلم أهل أكثر قول وهو. احلديث أصحاب عند مسند مرفوع"  كذا  عن هنينا"  أو ،"  بكذا أمرنا"  الصحايب وقول

  األذان يشفع أن بالل أمر"  أنس وقول ،"  كذا  السنة من"  قوله على الكالم وكذا. اإلمساعيلي بكر أبو منهم فريق، ذلك يف 
 ( ا.هـ  " . اإلقامة ويوتر

 أمحد شاكر  ث" قال احملد.الصالح ابن ورجحه التقرير، على يدل ألنه برفعه، النيسابوري وحكم قوله :"قلت ) ابن سلة ( : 
 ـ رمحه هللا ـ معلقا : ) ورجحه أيضا احلاكم والرازي واآلمدي والنووي يف اجملموع والعراقي وابن حجر وغريهم ( ا.هـ 

ري من طالب العلم أن االسم األساس لكتابنا هذا هو" اختصار علوم ث( : ) يغيب عن ك1/25جاء يف مقدمة الكتاب ) ( 106
 "ثيثاحل ث، واحلق أن اسم  " الباع !.." ثيثاحل ثقر يف أوهامهم أن امسه " الباع" ، إذ قد انطبع يف أذهاهنم ، واست ثاحلدي

 به اشتهر ، ومن خالله عرف ، حىت طغى اسم الشرح على اسم األصل (  ثهو علم على شرح العالمة أمحد شاكر ، حي 
 شيخنا احملقق املدقق العالمة ربيعا ، ولكن !! ث" من األضغا ث، وجعل : علم "الباع!هكذا قال احلليب  قلت ) ابن سلة ( :

 ،!وعناده ( عند رده على احلزيب املتسرت الصعفوق الذي فرق الكتاب إىل كتابني ِبهله 44ـ  43يف ) بيان فساد املعيار( ) ص 
 ، العنوان إال الكتاب من تعرف مل أنك وأخشى أشياء عنك وغابت شيئاً  عرفت ـ اإلمام ربيع املدخلي ـ : أقوليقول : )  
  الشيخ ُث األلباين الشيخني يدي على اإلسالمية اجلامعة يف درسته فقد،  به الناس أعرف من هلل واحلمد أنا الكتاب فهذا 

 .املصري أمني حممد الشيخ يدي على القرى أم ِبامعة الدراسات قسم يف درسته ُث أكثره، لعلي وحفظت حسن، الغفار عبد
 :سببان عليه احلثيث الباعث اسم وإلطالقي
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 الصحابة من مجاعة أدرك قد الذي الكبري التابعي حديث: فيها خالف ال اليت وصورته: الصالح ابن قال) 
 هللا صلى هللا رسول قال: " قال إذا وأمثاهلما، املسيب، بن سعيد ُث اخليار، بن عدي بن هللا كعبيد  وجالسهم،

 " . وسلم عليه
 ...ذلك يف أمجعني التابعني بني التسوية واملشهور

 العلم أهل وقول قولنا أصل يف املرسل أن"  كتابه  مقدمة يف مسلم ذكر وقد: ..  الدين يف حجة كونه  وأما
 .احلديث أصحاب مجاعة عن الرب عبد ابن حكاه وكذا"  حبجة ليس باألخبار

 مجاعة آراء عليه استقر الذي هو بضعفه، واحلكم باملرسل االحتجاج سقوط من ذكرناه وما:  "الصالح ابن وقال
 ." تصانيفهم يف وتداولوه األثر، ونقاد احلديث حفاظ

 .أعلم وهللا. طائفة يف وأصحاهبما حنيفة وأيب مالك مذهب به واالحتجاج: قال
 .رواية يف حنبل، بن أمحد اإلمام عن حمكي وهو:  قلت"

 .أعلم وهللا. مسندة فوجدها تتبعها ألنه: قالوا حسان،: املسيب بن سعيد مرسالت أن على فنص الشافعي وأما
 مرسلة، ولو آخر وجه من جاءت إن حجة، التابعني كبار  مراسيل أن"  الرسالة يف كالمه  عليه عول والذي

 مرسله يكون فحينئذ ثقة، إال يسمي ال مسى لو املرسل كان  أو العلماء، أكثر أو صحايب بقول اعتضدت أو 
 " . املتصل رتبة إىل ينتهض وال حجة،

  هـ.ا...( أقبلها أحد أعلم فال التابعني كبار  غري مراسيل وأما الشافعي، قال
 لكن بقرائن، اعتضد إذا املرسل يف كالمه  معلوم تعاىل هللا رمحه الشافعي: "  ـ هللا رمحه ـ الوادعي مقبل اإلمام سئل

 هللا رمحه الشافعي قال كما  أنه أم التابعي، مطلق هو هل: العمل عليه الذي التابعني، كبار  مبرسل ذلك خص
 :تعاىل؟

 وحيىي قتادة،: مثل الضعف شديدة مراسيلهم بأن عرف الذين إال املرسل، مطلق من أنه يظهر الذي: )  فأجاب
 الشواهد يف تصلح ال الضعف، شديدة مراسيلهم أن عرف هؤالء فمثل البصري، واحلسن والزهري، كثري،  أيب بن
 فإن اجتهادية، مسألة وهذه عليه، فينطبق صغارهم من أو التابعني أوساط من كان  وإن املرسل أما املتابعات، وال

 [107] .( املتصل احلديث رتبة يف فليس هذا مع: يقول -تعاىل هللا رمحه- الشافعي اإلمام
  قبل من ضعف فإنه ، املرسل ضعف ومن( : ) 754 ص( ) الصغري العلل)  يف الرتمذي عيسى أبو اإلمام قال
 (  ثقة غري عن أخذه لعله وأرسله حديثا أحدهم روى فإذا ، الثقات وغري الثقات عن حدثوا األئمة هؤالء أن

                                                                                                                                                                                  

 حققه من وأول وقته يف املخطوطات عامل يف الكتاب على اطلع من أول وهو محزة، الرزاق عبد حممد الشيخ أن: أوهلما =   
  احلافظ الفقيه كثري  ابن اإلمام جاء ُث: ". . . مقدمته يف هللا رمحه قال هـ،1353 سنة عليه وعلق مقدمة له وكتب وصححه،

  "احلديث علوم معرفة يف احلثيث الباعث" مساها لطيفة رسالة يف فاختصرها بعد فيما حياته تاريخ على ستقف الذي املفسر
 " هـ1370" سنة الثالثة الطبعة "13 ص"  املذكور للكتاب مقدمته انظر

  "الكتاب باسم ليس إنه: شاكر أمحد الشيخ قال وإن احلثيث، الباعث باسم العلم أهل بني اشتهر الكتاب أن: الثاين السبب
 احلديث علوم اختصار قلت لو وألين محزة الرزاق عبد حممد الشيخ قاله ما عندي فالراجح أدلة عليه يقم مل إذ نظر كالمه  ففي

 .احلثيث الباعث اسم عليه أطلقت السببني هذين فألجل إليه يهتدون ال وقد وهناك هنا تتخبط العلم طالب عقول تذهب فقد 
 ( ا.هـ  !املعيار؟ صاحب رأي هو فما
 ( 36انظر كتاب ) املقرتح يف أجوبة املصطلح ( ) ص ( 107
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 هليعة بن عيسى بن هللا عبد القاضي حكى قد( : ) 10/  1( )امليزان لسان)  مقدمة يف حجر ابن احلافظ قال
 ، دينكم تأخذون عمن فانظروا ، دين األحاديث هذه إن: "ا تاب ما بعد يقول مسعه أنه اخلوراج من شيخ عن
 حديثه قدمي من فهي ، هليعة بن عن اإلمام مهدي بن الرمحن عبد هبا حدث"  حديثا صريناه أمرا هوينا إذا كنا  فإنا
... 

 صدر يف كانت  اخلوارج بدعة إذ ، باملراسيل للمحتجني الظهر قاصمة وهللا وهذه: )  معلقا قال ُث ، سندها وذكر
 ، حديثا جعلوه أمرا استحسنوا إذا كانوا  وهؤالء ، بعدهم فمن التابعني عصر يف ُث ، متوافرون والصحابة اإلسالم
 وجييء ، غريه عنه فيحمله ، به للظن حتسينا به حدث من يذكر ومل به فحدث ، السين الرجل مسعه فرمبا وأشاعوه

 [108] هـ.ا(  باهلل إال قوة وال حول فال ، ذكرت ما أصله ويكون ، به فيحتج باملقاطيع حيتج الذي
 
 .تفسري الصحايب ـ 

 ( : ) وأما تفسري الصحايب اآلية ، فإن كان مما يتعلق بسبب نزوهلا ، 231قال التربيزي يف ) الكايف ( ) ص 
 فهو مسند مرفوع خيرب به الصحايب أو غريه ، كقول جابر ـ رضي هللا عنه ـ :" كانت اليهود تقول : من أتى 

، "{كم أىن شئتم ثلكم فأتوا حر  ثنساؤكم حر  }، فأنزل هللا تعاىل : امرأته من دبرها يف قبلها جاء الولد أحول
 وإن مل يتعلق به ، فمعدود من املوقوفات ( ا.هـ 

 : (362إىل ص  331/  13)  (الفتاوى جمموعقال اإلمام ابن تيمية يف " مقدمة يف أصول التفسري " ) 
َ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّلَُّ  َصلَّى النَّيبَّ  َأنَّ  يـُْعَلمَ  َأنْ  جيَِبُ )   َ  َكَما  اْلُقْرآنِ  َمَعاينَ  ألَْصَحابِهِ  بـَنيَّ َقْولُهُ  أَْلَفاظَهُ  هَلُمْ  بـَنيَّ   تـََعاىَل  فـَ

 { : َ َناَولُ {  إَلْيِهمْ  نـُز ِلَ  َما لِلنَّاسِ  ِلُتبـَنيِ   [109].  َوَهَذا َهَذا يـَتـَ
                                                                 

 عصمة يثبت أن يريد ممن شاكلته على كان  ومن املدخلي فواز املميع للصعفوق الظهر قاصمة وهللا هذه( :  سلة ابن)  قلت (108
  عدالة يثبتوا أن يريدون فكيف ، هذه أزمنتنا عن فضال ، بعدهم جاء من بالك فما التابعني كبار  يف يثبت مل فهذا ، العلماء بطانة
 .  وسلم عليه هللا صلى النيب صحبة خصائص من فهذا ؟،! إليهم جيلس ومن ، الشيوخ عن يأخذ من كل
 عدل هو إليهم وجيلس العلماء على يرتدد من كل  جعل يف مصدرهم وما! ؟ الضاللة هذه يف قدوهتم من السفهاء هؤالء عليكم باهلل

 ؟ البطانة خيص فيما العصمة من للنيب ما للعلماء وأن ،
 أنفسهم إىل ينظرون فهم الصعافقة هؤالء أما ، ألئمتهم العصمة جعلوا فالرافضة ، يفوقه بل ، الرافضة ضالل جنس من الضالل فهذا
 هو فيهم الطعن ،...  املدخلي وفواز صلفيق وابن احملمدي عرفات:  مثلاجلهلة املفاليس  شيوخهم وأن ، العلم حيمل من خرية بأهنم
 ! به ميتحن وجمرم كذاب  وكل ، ودب هب من فجعلوا ،!!  محلتها خواص هم ألهنم ، السنة يف طعن
 :  واإلمامة املرجعية يف الرافضة غلو مبينا( 25 ص( )  البيت وأهل الشيعة)  كتابه  يف ـ هللا رمحهـ  ظهري إهلي إحسان الشيخ قال

 احلكومة أو الفقيه والية"  كتابه  يف اليوم إيران زعيم اخلميين قال كما  والرسالة النبوة عن يقل ال ومنصب مقام هلم أئمتهم وألن) ... 
 روى كما  ، مرسل نيب وال ، مقرب ملك حىت لألئمة الروحية املعنوية املقامات أحد ينال ال أنه مذهبنا ضروريات من إن""  اإلسالمية

 وال ، مقرب ملك يسعها ال أحواال هللا مع لنا إن قالوا وأهنم...  العامل هذا تكوين قبل العرش ظل حتت أنوارا كانوا  األئمة بأن عندنا
 "  مذهبنا عليها قام اليت واألصول األسس من املعتقدات وهذه ، مرسل نيب
 ...  أئمتهم يف القوم عقيدة هو بل ، جديد وال بغريب ليس اخلميين قاله وما

 هـ.ا(  واخللة والرسالة النبوة فوق اإلمامة أن الكليين ويذكر
( : ) فإن قيل : هذه دواوين السنة بني أيدينا ال يأيت فيها تفسري القرآن 36قال الشيخ حممد بازمول يف شرحه املقدمة ) ص  (109

 آية آية ، فكيف يكون الرسول صلى هللا عليه وسلم ما مات حىت بني للصحابة مجيع القرآن ؟
 ن يكون على طرق :اجلواب : البيا
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َلِمي الرَّمْحَنِ  َعْبدِ  َأبُو َقالَ  َوَقدْ  ثـََنا:  السُّ  َمْسُعود   بْنِ  اَّلَِّ  َوَعْبدِ  عفان بْنِ  َكُعثَْمانِ :   اْلُقْرآنَ  يـُْقِرئُونـََنا َكانُوا  الَِّذينَ  َحدَّ
َعلَُّموا َحىتَّ  جيَُاوُِزوَها ملَْ  آيَات   َعْشرَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّلَُّ  َصلَّى النَّيب ِ  ِمنْ  تـََعلَُّموا إَذا َكانُوا  َأنَـُّهمْ  َوَغريِِْْهَا  اْلِعْلمِ  ِمنْ  ِفيَها َما يـَتـَ
َعلَّْمَنا:  َقاُلوا َواْلَعَملِ  تـَ يًعا َواْلَعَملَ  َواْلِعْلمَ  اْلُقْرآنَ  فـَ ا َقِلياًل  اْلُقْرآنِ  تـَْفِسريِ  يف  الصََّحابَةِ  بـَنْيَ  النِ َزاعُ  َكانَ   َوهِلََذا .. مجَِ  ِجدًّ

ُهوَ  الصََّحابَةِ  يف  ِمْنهُ  َأْكثـَرَ  التَّاِبِعنيَ  يف  َكانَ   َوِإنْ  َوُهوَ   َكانَ   َأْشَرفَ  اْلَعْصرُ  َكانَ   وَُكلََّما بـَْعَدُهمْ  َمنْ  إىَل  بِالنِ ْسَبةِ  َقِليل   فـَ
َيانُ  َواْلِعْلمُ  واالئتالف االْجِتَماعُ   . َأْكثـَرَ  ِفيهِ  َواْلبـَ
ْفِسريِ  يف  السََّلِف  بـَنْيَ  اخلِْاَلفُ  ْفِسريِ  يف  ِخاَلِفِهمْ  ِمنْ  َأْكثـَرُ  اأْلَْحَكامِ  يف  َوِخاَلفـُُهمْ  َقِليل   التـَّ ُهمْ  َيِصحُّ  َما َوَغاِلبُ  التـَّ  َعنـْ

 [110] . َتَضاد    اْخِتاَلِف  ال  تـَنـَوُّع   اْخِتاَلِف  إىَل  يـَرِْجعُ  اخلِْاَلِف  ِمنْ 

ْوِل  يف  اْلعَُلَماءُ  تـََنازَعَ  َوَقدْ  َببَ  يَْذُكرُ  َكَما  اْلُمْسَندِ  جَمَْرى جَيْرِي َهلْ  َكَذا  يف  اآْليَةُ  َهِذهِ  نـََزَلتْ  الصَّاِحِب  قـَ  الَِّذي السَّ
ْفِسريِ  جَمَْرى جَيْرِي َأوْ  ألَْجِلهِ  أُنْزَِلتْ   يف  يُْدِخلُهُ  ال  َوَغيـْرُهُ  اْلُمْسَندِ  يف  يُْدِخلُهُ  َفاْلُبَخارِيُّ  مبُْسَندِ  َلْيسَ  الَِّذي ِمْنهُ  التـَّ

  َفِإنَـُّهمْ  َعِقَبهُ  نـََزَلتْ  َسَبًبا ذََكرَ  إَذا َما خبِاَلِف  ؛ َوَغرْيِهِ  َأمْحَد َكُمْسَندِ   االْصِطاَلحِ  َهَذا َعَلى اْلَمَسانِدِ  َوَأْكثـَرُ  اْلُمْسَندِ 
 .  اْلُمْسَندِ  يف  َهَذا ِمثْلَ  يُْدِخُلونَ  ُكلَُّهمْ 

َقْولُ  َهَذا عُِرفَ  َوِإَذا ْولَ  يـَُنايف  ال  َكَذا  يف  نـََزَلتْ  أََحِدِهمْ  فـَ َناَوهُلَُما اللَّْفظُ  َكانَ   إَذا َكَذا  يف  نـََزَلتْ  اآْلَخرِ  قـَ   ذََكْرنَاهُ  َكَما  يـَتـَ
ْفِسريِ  يف  َقدْ  ؛ َسَبًبا اآْلَخرُ  َوذََكرَ  ألَْجِلهِ  نـََزَلتْ  َسَبًبا هَلَا أََحُدُهمْ  ذََكرَ  َوِإَذا بِاْلِمثَاِل  التـَّ   ِصْدقـُُهَما ميُِْكنُ  فـَ

َبِب  هِلََذا َمرَّةً  َمرَّتـَنْيِ  نـََزَلتْ  َتُكونَ  َأوْ  اأْلَْسَباِب  تِْلكَ  َعِقبَ   نـََزَلتْ  َتُكونَ  بَِأنْ  َبِب  هِلََذا َوَمرَّةً  السَّ َفانِ  َوَهَذانِ ،  السَّ نـْ  الصِ 
ْفِسريِ  تـَنـَوُّعِ  يف  ذََكْرنَاْهَُا اللََّذانِ    .. التـَّ

                                                                                                                                                                                  

ر  : هنر أعطاين هللا إياه يف اجلنة " ، فهذا تفسري ثفالطريق األول : البيان املباشر ، كأن يقول صلى هللا عليه وسلم :" الكو  =   
 . {رثإنا أعطيناك الكو  }ر" : ثمباشر عن الرسول صلى هللا عليه وسلم لكلمة " الكو 

عليه وسلم للقرآن الكرمي ، بالتطبيق العملي يف حياة املسلمني يف زمنه ، فهو صلى هللا عليه اين : بيان الرسول صلى هللا ثالطريق ال
.. حينما بني للناس أحكام الزكاة فسر هلم عمليا  {وأقيموا الصالة }وسلم حينما علم الناس الصالة ، فسر هلم معىن قوله تعاىل :

ىن هذا الزىن ، وحينما أقام حد السرقة بني تطبيقا معىن حد السرقة الوارد يف أحكام الزكاة .. وحينما أقام حد الزىن بني تطبيقا مع
 القرآن .

ر من النوع ثاين أكثري ، إذ هذا النوع الثومن اقتصر على الطريق األول يف بيان الرسول صلى هللا عليه وسلم للقرآن يفوته شيء ك
 األول .
ن الكرمي ، هو ما كان يتخلق به صلى هللا عليه وسلم يف نفسه ، وقد قالت : من طرق بيان الرسول وتفسريه للقرآ ثالثالطرق ال

 عائشة ـ رضي هللا عنها ـ حينما سئلت عن خلقه صلى هللا عليه وسلم :" كان خلقه القرآن " ، فالرسول صلى هللا عليه وسلم 
 كان يف خلقه يف معاملته يف نفسه عليه الصالة والسالم مفسرا للقرآن الكرمي .

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسر مجيع القرآن بقوله وفعله وتقريره (  ا.هـ  إن
 ( : ) قلة اختالف السلف ـ رضوان هللا عليهم ـ يف تفسري القرآن ، 40قال الشيخ حممد بازمول يف شرح املقدمة ) ص  (110

 بل يكاد يكون معدوما ، ال يوجد اختالف إال يف قضايا هي من باب الناسخ واملنسوخ ، أو قضايا حمتملة لالوجه ويكون هذا 
 أخذه وهذا اخذه ، أن يكون كل واحد من الصحابة أخذه بيانا على وجه من الوجوه ، هذا األمر حيتم ما دام أهنم متفقون

 فإن مصدرهم يف هذا التفسري واحد ، وهو الرسول صلى هللا عليه وسلم ، فصح أنه صلى هللا عليه وسلم  يف تفسريه ، إذاً  
 ما مات إال وقد بني هلم مجيع القرآن ( ا.هـ

 !ريا يف تفسري القرآن ، فاختلفوا " ثهذا يبني ضعف قول بعض أهل العلم :"أن الصحابة اجتهدوا ك قلت ) ابن سلة ( :
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ْول   اآْليَةِ  تـَْفِسريِ  يف  هَلُمْ  َكانَ   إَذا َواأْلَئِمَّةَ  َوالتَّاِبِعنيَ  الصََّحابَةَ  َفِإنَّ  ْوم   َوَجاءَ  قـَ  َمْذَهب   ألَْجلِ  آَخرَ  ِبَقْوِل  اآْليَةَ  َفسَُّروا قـَ
َقُدوهُ   ِمنْ  َوَغريِِْهمْ  لِْلُمْعَتزَِلةِ  ُمَشارِِكنيَ  َصاُروا بِِإْحَسانِ  هَلُمْ  َوالتَّاِبِعنيَ  الصََّحابَةِ  َمَذاِهِب  ِمنْ  َلْيسَ  اْلَمْذَهبُ  َوَذِلكَ  اْعتـَ

  َذِلكَ  خيَُاِلفُ  َما إىَل  َوتـَْفِسرِيِهمْ  َوالتَّاِبِعنيَ  الصََّحابَةِ  َمَذاِهِب  َعنْ  َعَدلَ  َمنْ "  اجْلُْمَلةِ  يف " و ، َهَذا ِمثْلِ  يف  اْلِبَدعِ  َأْهلِ 
َواِب  َوطُُرِق  َوأَِدلَِّتهِ  اْلِعْلمِ  طُُرِق  بـََيانُ  َفاْلَمْقُصودُ  َخَطؤُهُ  َلهُ  َمْغُفوًرا جُمَْتِهًدا َكانَ   َوِإنْ  ُمْبَتِدًعا بَلْ  َذِلكَ  يف  خُمِْطًئا َكانَ   الصَّ

َرأَهُ  اْلُقْرآنَ  َأنَّ  نـَْعَلمُ  َوحَنْنُ ،  ْفِسريِهِ  َأْعَلمَ  َكانُوا  َوَأنَـُّهمْ  َوتَابِعُوُهمْ  َوالتَّاِبُعونَ  الصََّحابَةُ  قـَ  بِاحلَْق ِ  َأْعَلمُ  َأنَـُّهمْ  َكَما  َوَمَعانِيهِ  ِبتـَ
ْوهَلُمْ  َخاَلفَ  َفَمنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّلَُّ  َصلَّى َرُسوَلهُ  بِهِ  اَّلَُّ  بـََعثَ  الَِّذي َقدْ  تـَْفِسرِيِهمْ  خبِاَلِف  اْلُقْرآنَ  َوَفسَّرَ  قـَ  يف  أَْخطَأَ  فـَ

ِليلِ  ْوهَلُمْ  َخاَلفَ  َمنْ  ُكلَّ   َأنَّ  َوَمْعُلوم   يًعامَجِ  َواْلَمْدُلوِل  الدَّ َهة   َلهُ  قـَ  ( ا.هـ  . مَسِْعيَّة   َوِإمَّا َعْقِليَّة   إمَّا يَْذُكرَُها ُشبـْ
 هذا يدل على حجة تفسري الصحايب وأن اختالفهم قليل ، بل يكاد أن يكون معدوما كما قرر اإلمام  قلت :

 ابن تيمية ، وما ظهر لنا أنه من اختالفهم ، فهذا لعدم التحقيق ، وسلوك مسالك التدقيق ، وعدم إدراك 
 نظرهم العميق .

 ،  حبكم حكم أو،  قوال قال إذا الصحايب أن: ) ..  (427/  2) (املوقعني إعالمقال اإلمام ابن القيم يف ) 
 : فيها نشاركه ومدارك،  اعن هبا ينفرد مدارك فله،  بفتيا أفىت أو

 هللا رسول عن آخر صحايب من أو،  شفاها لى هللا عليه وسلمص النيب من مسعه يكون أن فيجوز به خيتص ما فأما
  ما كل  منهم كل  يرو فلم،  به حياط أن من أكثر عنه العلم من به انفردوا ما فإن لى هللا عليه وسلم ،ص

 ؟ رووه ما إىلـ  عنهم هللا يرضـ  الصحابة كبار  من وغريْها والفاروقـ  عنه هللا يرضـ  الصديق مسعه ما وأين، مسع
 ،  مشاهده من يءش يف لى هللا عليه وسلمص النيب عن يغب مل وهو حديث مائة األمة صديق عنه يرو فلم
 وهديه وفعله بقوله لى هللا عليه وسلمص به األمة أعلم وكان،  تويف أن إىل البعث قبل بل بعث حني من صحبه بل

 . وسريته
 مسعوه ما كل  رووا ولو وشاهدوه نبيهم من وهعمس ما ىلإ بالنسبة جدا قليلة روايتهم الصحابة ةجلأ وكذلك

 . الكثري عنه روى وقد سنني أربع حنو صحبه إمنا فإنه،  مضاعفة أضعافا هريرة أيب رواية على لزاد وشاهدوه
 " .لذكره لى هللا عليه وسلمص النيب عنيء ش الواقعة هذه يف الصحايب عند كان  لو: "  القائل فقول

 ويعظموهنا لى هللا عليه وسلمص هللا رسول عن الرواية يهابون كانوا  فإهنم،  وأحواهلم القوم سرية يعرف مل من قول 
 يصرحون وال مرارا لى هللا عليه وسلمص النيب من مسعوه الذي بالشيء وحيدثون،  والنقص الزيادة خوف ويقللوهنا
  لى هللا عليه وسلم .ص هللا رسول قال يقولون وال بالسماع

 : أوجه ستة عن خترج ال أحدهم هبا يفىت اليت الفتوى فتلك 
 لى هللا عليه وسلم .ص النيب من مسعها يكون أن:  أحدها 
 . منه مسعها ممن مسعها يكون أن : الثاين 
 . علينا يخف فهما هللا كتاب  من آية من فهمها يكون أن : الثالث 
 . وحده هبا املفىت قول إلينا ينقل ومل،  ملؤهم عليها اتفق قد يكون أن:  الرابع 
 اقرتنت عالية لقرائن أو عنا به انفرد الذي الوجه على اللفظ وداللة باللغة علمه لكمال يكون أن:  اخلامس 

 وأحواله أفعاله ومشاهدة هللا عليه وسلم لىص النيب رؤية من الزمان طول على فهموها أمور جملموع أو باخلطاب
،  حنن نفهمه ماال فهم فيكون الفعل تأويله ومشاهدة الوحي تنزيل وشهود مبقاصده والعلم كالمه  ومساع وسريته
 . أتباعها جبب حجة فتواه تكون اخلمسة التقادير هذه وعلى
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 هذا وعلى فهمه ما غري واملراد فهمه يف وأخطأ لى هللا عليه وسلمص الرسول يرده مل ما فهم يكون أن : السادس 
 واحد احتمال وقوع من الظن على أغلب مخسة من احتمال وقوع أن قطعا ومعلوم حجة قوله يكون ال التقدير

 من أقوال من خالفه ما دون قوله يف الصواب أن على قويا غالبا ظنا يفيد وذلك عاقل فيه يشك ال ما هذا معني
 ( ا.هـ الوجه هذا العارف ويكفى متعني به والعمل الغالب الظن إال املطلوب وليس بعده

 يف تقولون فما احلوادث أحكام يف أقواهلم حكم هذا كان  فإذا قيل فإن: )  (433ـ  431/  2) وقال أيضا
 ؟ ليهاإ املصري جيب حجة هي هل،  القران تفسري يف أقواهلم

 تفسريهم نأ ىلإ العلم هلأ بعض ذهب وقد،  بعدهم من قوالأ من صوبأ التفسري يف قواهلمأ نأ ريب ال:  قيل 
 " املرفوع حكم يف عندنا الصحايب وتفسري : " مستدركه يف احلاكم هللا عبد بوأ قال،  املرفوع حكم يف

 هذا نقول أن : لناق قوال اآلية يف الصحايب قال إذا أنه ال،  واالحتجاج به االستدالل يف حكمه يف أنه ومراده
 لى هللا عليه وسلم .ص هللا رسول قال أو لى هللا عليه وسلم ،ص هللا رسول قول القول

،  القرآن معاين هلم بني لى هللا عليه وسلمص هللا رسول أن مبعىن،  املرفوع حكم يف يكون أن وهو:  آخر وجه وله 
 إذا وكان،  كافيا  شافيا بيانا القرآن هلم فبني ، {إليهم نزل ما للناس لتبني }: بقوله تعاىل وصفه كما  هلم وفسره
 به جيز سوءا يعمل من}:  تعاىل قوله عن الصديق سأله كما، له فأوضحه عنه سأله معىن منهم أحد على أشكل

 معناها هلم فبني ، {بظلم إمياهنم يلبسوا ومل آمنوا الذين }: تعاىل قوله عن الصحايب لهأس وكما املراد له فبني،  {
 عمر سأله وكما،  العرض نهأ هلا فبني ، {يسريا حسابا حياسب فسوف }: تعاىل قوله عن سلمة مأ سألته وكما ،

 . السورة آخر يف اليت الصيف آية على فأحاله الكاللة عن
 لفاظهمأب فسروا ما فيكون،  ميعناه وتارة،  بلفظه عنه ينقلونه فتارة،  القرآن تفسري لنا نقلوا فإذا،  جدا كثري  وهذا

 . اعلم وهللا،  الوجهني أحسن وهذا مبعناها وتارة،  بلفظها تارة،  السنة عنه يروون كما  باملعىن الرواية باب من
 ؟ ... كثري  وهذا الصحاح املرفوعة حاديثاأل ختالف التفسري يف أقواال لبعضهم جند فنحن قيل فإن 

  وصورهتا،  بسواء سواء هناك كصورهتا  هنا املسألة وصورة سواء فتواه يف كالكالم  تفسريه يف الكالم قيل
 ، الشتهاره علم سواء الصحابة من أحد فيه خيالفه ال قوال يةاآل يف ويقول،  خيالفه نص املسألة يف يكون ال نأ
 ختالف اليت ىالفتاو  من بعضهم عن روى ما نظري وهو،  مراناأل فيه فقد مثلةاأل هذه من ذكر وما،  يعلم مل أو 

 ( ا.هـ سواء فيها خمتلفون وهم،  النص
 

 ـ رضي هللا عنهم ـ سنة اخللفاء الراشدين 
ْعتُ : )  (369 ص )(  أمحد اإلمام مسائلقال أبو داود يف )   ِفْعلِ  ِمنْ  َكانَ   لَِما: يـَُقالُ  يُْسَأُل، َمرَّة ، َغيـْرَ  َأمْحَدَ  مسَِ

 ِبُسنَّيِت  َعَلْيُكمْ : »َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّلَُّ  َصلَّى اَّلَِّ  َرُسوِل  حلَِِديِث  َمرَّةً  َوَقالَ  نـََعْم،: َقالَ  ُسنَّة ؟ َوَعِلي    َوُعثَْمانَ  َوعَُمرَ  َبْكر   َأيب 
 ( ُسنَّةً  َفَسمَّاَها ، «الرَّاِشِدينَ  اخْلَُلَفاءِ  َوُسنَّةِ 

  عليه هللا صلى النيب بعد من األمر والة سنه ما ومنها: )  (61/  1) ( االعتصام وقال اإلمام الشاطيب يف )
 على عليه نص وسلم عليه هللا صلى نبيه سنة وال هللا كتاب  يف يعلم مل وإن ، البتة فيه بدعة ال سنة فهو وسلم

 قال حيث عنه هللا رضي سارية بن العرباض حديث نص وذلك ، اجلملة يف عليه يدل ما جاء فقد.  اخلصوص
 وحمدثات وإياكم ، بالنواجذ عليها وعضوا هبا متسكوا ، واملهديني الراشدين اخللفاء وسنة بسنيت فعليكم: " فيه

 احملدثات وإن ، سنتهم اتباع سنته اتباع من وإن بسنته الراشدين اخللفاء سنة ـ ترى كما ـ  السالم عليه فقرن" األمور
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 نفسها السالم عليه نبيهم لسنة متبعون إما سنوه فيما عنهم هللا رضي ألهنم.  شيء يف منها ليست ذلك خالف
  خيفى وجه على والتفصيل اجلملة يف وسلم عليه هللا صلى سنته من فهموا ملا متبعون وإما ،

 (  . ذلك على زائد ال ، مثله غريهم على
 عليه أنا ما: "  والسالم الصالة عليه قوله يف األخرى للرواية مطابق:  اجلماعة"  فلفظ: )  (24/  2)وقال أيضا 

 صلى هللا رسول وبشهادة ، اإلطالق على حجة فيه اجتهدوا وما ، سنوه وما قالوه ما إىل راجع فكأنه" وأصحايب
 ألهنم أو ، شباههأو " الراشدين اخللفاء وسنة بسنيت فعليكم: " قوله يف خصوصاً  بذلك هلم وسلم عليه هللا

 وبصرية علم على ، مشافهةً  نبيه من بالتلقي هللا دين أمر فهموا الذين ، للشريعة املهتدون ، النبوة لكالم املتقلدون
 ، غريهم خبالف ، فيه نظري غري من سنة فهو سنوه ما كل  فإذاً :  غريهم خبالف ، األحوال وقرائن التشريع مبواطن

 (  وقبوالً  رداً  للنظر جماالً  االجتهاد ألهل فيه فإن
َعَليُكمْ  العرباض ـ رضي هللا عنه ـ " ثعند ذكره حدي (422/  2) (املوقعني إعالموقال اإلمام ابن القيم يف )   فـَ

َها َعضُّوا امل ْهِديِ نيَ  الرَّاِشِدينَ  اخلَُلَفاءِ  َوُسنَّةِ  ِبُسنَّيِتْ  َواِجذِ  َعَليـْ  أمر كما  بإتباعها وأمر،  بسنته خلفائه سنة قرن" : ) بِالنـَّ
 وإن،  مةلأل وسنوه به أفتوا ما يتناول وهذا،  بالنواجذ عليها يعض بأن أمر حىت هبا األمر يف وبالغ،  سنته بإتباع

 ألنه بعضهم أو ، أكثرهم أو،  مجيعهم به أفىت ما ويتناول،  سنته ذلك كان  وإال يء ،ش فيه نبيهم من يتقدم مل
 كل  سنه ما أن فعلم،  واحد آن يف خلفاء وهم ذلك يسنوا مل أهنم ومعلوم،  الراشدون اخللفاء سنه مبا ذلك علق

 ( ا.هـ  الراشدين اخللفاء سنة من فهو،  وقته يف منهم واحد
 العرباض ـ رضي هللا عنه ـ : ثعند شرحه حدي (281 ص)(  النووية األربعني شرحيمني يف ) ثوقال اإلمام ابن ع

 سنة أُعترب الراشدون اخللفاء سنه فما هذا وعلى وسلم، عليه هللا صلى النيب بقول متبعة سنة للخلفاء أن) .. 
 .الراشدين اخللفاء سنة باتباع أوصى أنه أقره كونه  ووجه إياهم، بإقراره وسلم عليه هللا صلى للرسول

 :ذلك أمثلة ومن هلا، منكرون وهم للسنة متبعون أهنم يدعون الذين[ 111] القوم هؤالء سفه نعرف وهبذا
 سنة من هو إمنا،  وسلم عليه هللا صلى النيب عهد يف معروفاً  ليس ألنه بدعة، اجلمعة يوم األول األذان إن: قالوا

 سنة ختالف مل ما هبا يؤخذ أو هدر هي هلـ  عنه هللا رضيـ  عثمان وسنة:  هلم فيقال ، عنه هللا رضي عثمان
 ؟ وسلم عليه هللا صلى الرسول
 ، األول األذان إحداث يف وسلم عليه هللا صلى الرسول خيالف ملـ  عنه هللا رضيـ  عثمان شك، ال الثاين: اجلواب

 ففي وسلم، عليه هللا صلى النيب عهد يف موجوداً  ليس عنه هللا رضي عثمان أحدثه أجله من الذي السبب ألن
 رضي عثمان عهد يف أما أول، أذان إىل حتتاج ال متقاربة، صغرية، املدينة كانت  وسلم عليه هللا صلى النيب عهد

 عند الذي األذان قبل آخر أذان إىل فاحتيج التهاون من شيء منهم وصار الناس وكثر املدينة اتسعت عنه هللا
 .اإلمام جميء
  صلى النيب سنة من أصالً  له إن ُث وسلم، عليه هللا صلى النيب وسنة حق عنه هللا رضي عثمان فعله الذي وهذا

                                                                 

سنة اخللفاء الراشدين يف األمة ،  بتتثاحلجة وذهبت تشغب إلسقاطها ، فك احلجورية احلدادية اليت طعنت يف هذه ومن أولئ( 111
 رية .ثار الصحابة السلفية األثوآ، وسقطت احلجورية ، وهذا مصري كل من يطعن يف حجج القرآن والسنة 
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 قبل يؤذن عنه هللا رضي بالل عنه، هللا رضي مكتوم أم وابن بالل يؤذن كان  رمضان يف أنه وهو وسلم عليه هللا
 ، للسحور القائم ويرجع النائم، ليوقظ ولكن الفجر لصالة ال أذانه أن وسلم عليه هللا صلى النيب وبنيَّ  الفجر،
  سنة إذاً  فهو ويتأهبوا املسجد إىل البعيدون الناس يقبل أن أجل من األول األذان زاد عنه هللا رضي فعثمان

 :وجهني من
 .رأينا من خري عنه هللا رضي عثمان ورأي اخللفاء سنة باتباع أمر وسلم عليه هللا صلى النيب أن جهة من

 ( ا.هـ   .وسلم عليه هللا صلى النيب سنة يف أصالً  له أن أخرى جهة ومن
 
ما وقع يف عهد النيب صلى هللا علي وسلم ، ومل يعلم به ، فإنه ال ينسب إليه ،  هذا الباب : ثمن مباحـ  8

 ولكنه حجة إلقرار هللا له .
( : ) ما فعل يف عهد  456يمني ـ رمحه هللا ـ يف ) شرح األصول من علم األصول ( ) ص ثقال اإلمام ابن ع

، ألنه ما قاله ، وما فعله ، وال أقر عليه ، لكنه الرسول صلى هللا عليه وسلم ومل يعلم به ، فإنه ال ينسب إليه 
قرار هللا له .. وإذا نسبته إىل عهده صار من شرعه .. ، فإذا فعل الشيء يف زمان الوحي ومل ينزل الوحي  حجة إل 

عية بإنكاره دل على إقراره ، فهو إقرار من هللا عز وجل ، وما أقره هللا فحكمه اإلباحة إن كان مما يباح ، واملشرو 
 أن كان مما يشرع .

  يذهب ُثلة : كان معاذ ـ رضي هللا عنه ـ يصلي مع النيب صلى اله عليه وسلم صالة العشاء ثونضرب هلذا أم
إىل قومه فيصلي هبم نفس الصالة ، ففيه دليل على جواز ائتمام املفرتض باملتنفل ، وأنه جيوز أن يكون اإلمام 

 ة . ( يصلي نافلة واملأموم يصلي خلفه فريض
 ( : ) ولذلك استدل الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ على جواز العزل بإقرار هللا هلم عليه ،457وقال ) ص 

 قال جابر ـ رضي هللا عنه ـ :" كنا نعزل والقرآن ينزل " متفق عليه ، زاد مسلم ، قال سفيان : " ولو كان  
 شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن "

 اليت كان املنافقون خيفوهنا يبينها هللا تعاىل وينكرها عليم ، حجة أن األفعال املنكرة ويدل على أن إقرار هلل
 فدل ذلك على أن ما سكت هللا عنه فهو جائز ( ا.هـ  

( : ) إذا ورد هذا االحتمال أن الرسول صلى هللا 243وقال يف شرح ) نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر ( ) ص 
فهناك تقرير آخر ممن هو أعلى من الرسول ، وهو هللا عز وجل ، فإن هللا الغ خيفى عليه عليه وسلم مل يطلع ، 

يستخفون من الناس وال }فعل الصحابة أو قوهلم ، وإذا كان الفعل منكرا أنكره هللا عز وجل ، دليل ذلك :
[ ، 108]النساء :{طا يعملون حميال يرضى من القول وكان هللا مبا يستخفون من هللا وهو معهم إذ يبيتون ما 

فهنا الرسول عيه الصالة والسالم ما علم ، والصحابة ما علموا ، لكن علم هللا سبحانه وتعاىل ، وملا كان هذا 
د الرسول عليه الصالة الذي يبيتونه ال يرضيه فضحهم هللا ، فدلت هذه اآلية على أنه لو وجد شيء يف عه

 ل ذلك احتمال ثجل ومل يقره ، وحينئذ فأي واحد يورد على املستدل مبيرضاه هللا ، لبينه هللا عز و  الوالسالم 
 أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يطلع عليه ، فإن اجلواب أن يقال له : ولكن اطلع عليه هللا ، وإذا اطلع هللا 

 على الشيء ـ وهو مطلع على كل شيء ـ فأقره فإن ذلك دليل على جوازه .



 

135 

ى جواز العزل بأهنم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل ، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن وهلذا استدل الصحابة عل
، إذن نقول : ما فعل يف عهد الرسول عليه لصالة والسالم فإن علم به فمرفوع إيش ؟ صريح ، وإن مل يعلم به ، 

 فمرفوع حكما ( 
هذه اخلصائص واملميزات اليت تفرد هبا الصحابة الكرام وعصرهم ال يلحقهم هبا أحد ، وهبذا  قلت ) ابن سلة ( :

ت فسادا ، واختذت عنادا طريقة هلا ، فال حيلة معها إال أن ثيتبني جهل فواز املدخلي والشرذمة اليت معه ، اليت عا
 يقصم هللا ظهورهم ، ويكفينا شرهم .

 
يمني ـ رمحه هللا ـ يف ثالتقريرات والنصوص اليت نقلها املخرب الكذاب فواز املدخلي عن اإلمام ابن ع الوجه الرابع :
ها ، فكيف جترأ ـ ثوبطانتهم للنيب صلى هللا عليه وسلم ، كلها يف بيان عقيدة الصحابة ومباح، تقرير الصحبة 

فكل علماء السنة قاطبة من السابقني  ! به ؟املعتوه فواز املدخلي ـ وأدخل غري الصحابة فيما خصهم هللا تعاىل
الصحابة بفصول ، وأبواب ، بل وكتب يف الرد على الرافضة واخلوارج واملستشرقني ،  ثوالالحقني أفردوا مباح

 !بدعة ، وخيالف سلف األمة ؟ ثفكيف يأيت هذه املخلوق وشرذمته البائرة فيهدم هذه اخلصوصية وامليزة ، وحيد
 تقرير العلم  ما خيصا كان عليه سلف األمة فيملتبديل التحريف و الافقة هو إرادة املخالفة و منهج هؤالء الصع

ما ليس من عقائدهم ، وعدم التقيد بنصوصهم وتوضيحاهتم وبياهنم ، وإحلاق ، وأبوابه ، ولو بالكذب عليهم 
 وهذا مسلك أهل البدع واجلهلة 

 مراجعة غري من اإلطالقات من الفقهاء مذاهب أخذ: )  (287 ص) (املسلول الصارمقال اإلمام ابن تيمية يف ) 
 ( قبييحة مذاهب إىل جير أصوهلم تقتضيه وما كالمهم  به فسروا ملا

  فيها ينقلون اليت املقاالت أهل كتب  من كثريا  رأيت وقد: )  (193/  6)(  السنة منهاج) وقال يف
  لكن الكذب قصده ليس الناقلني من وكثري كثريا  اختالفا فيها فرأيت أولئك أقوال ورأيت الناس مذاهب

  الناس بعض على يتعسر قد مرادهم يعرف به ما وسائر ألفاظهم نقل غري من الناس أقوال حبقيقة املعرفة
 ا.هـ (  بعضهم على ويتعذر
هذا من مل يتعمد الكذب ، فما بالك من يريد املخالفة ، ويتعمد حتريف املقاالت ، ويصور املعتقدات  قلت :

 . النقيضنيعن جهل ، وجيمع بني 
 العقالء من طائفة قال وهلذا: )  (299 / 3) ملن بدل دين املسيح ( الصحيح اجلوابقال اإلمام ابن تيمية يف )

 بل،  قالوا ما يتصوروا مل وضعوها الذين أن وذلك،  النصارى مقالة إال تصورها ميكن الناس مقاالت عامة إن :
 أحد عن لتفرقوا نصارى عشرة اجتمع لو : بعضهم قال وهلذا،  النقيضني بني كالمهم  يف ومجعوا،  ِبهل تكلموا

 آخر قوال وامرأته قوال الرجل لقال،  توحيدهم عن وابنه وامرأته النصارى بعض سألت لو آخر وقال ، قوال عشر
 .( ا.هـ  ثالثا قوال وابنه

، فعليه أن يطلب أدلة الشرع بفهم من أراد النجاة من هذه املزالق ، وطلب احلق ، والتقلب يف مراتب الصدق 
، وإال فكم من طالب للحق وقع يف مهاوي الضالل بسبب ركونه إىل القواعد املبتدعة اليت ألصقت  األمة سلف
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سببا لرد النصوص وتعطيلها ، فيأيت من ال خربة له بفساد هذه القواعد فيظنها شرعية فيلتزمها بالشريعة ، وصارت 
 [112]فيضل ، فالواجب الكشف عن هذه القواعد ومتحيصها قبل التزامها 

 
 صنيع فواز املدخلي يف نقله السؤال ، نقله باملعىن واختصر لفظه ، وحذف منه لفظة : الوجه اخلامس :

 ؟" . القياسوهل يصح هذا "
ونبهت على ذلك ما بينت كويف هذا احلذف تغيري ما يرتتب من اجلواب على السؤال  إذا كان بغري هذه اللفظة ،  

 على هذا املعاكس املفلس الكذاب . ييف بداية رد
 واختصارها إذا كان يغري معناه وحكمه ال ينبغي واحلالة هذه . ثأن رواية احلدي ثوقد ذكر وقرر علماء احلدي

 الراوي كان  فإن: باملعىن احلديث روايته وأما: )  (405ـ  399/ 2)(  احلثيث الباعثري يف ) ثقال احلافظ ابن ك
 .. الصفة هبذه احلديث روايته له جتوز ال أنه خالف فال: املعىن حييل مبا عارف وال عامل غري
 .. باملذكور؟ متعلقاً  احملذوف يكن مل إذا بعضه، فيحذف احلديث، اختصار جيوز وهل:  آخر فرع
 (  .وحنوه واالستثناء الغاية يف إال األكثر، عند جائز اخلرب بعض حذف" :  مسئلة: " خمتصره يف احلاجب ابن قال

( : ) إذا أراد رواية ما مسعه على معناه ، فإن مل يكن عارفا  580قال العالمة التربيزي يف ) الكايف ( ) ص 
باأللفاظ ومقاصدها ، خبريا مبا حييل معانيها ، بصريا مبقادير التفاوت بينها ، فال خالف يف أنه ال جتوز له رواية 

 .هـ ما مسعه مبعناه وعليه أن يروي ما مسعه باللفظ ( ا
ما تغريت مذاهب األئمة األربعة ونسب إليهم ما ليس من أصوهلم وسننهم إال من حتريف  قلت ) ابن سلة ( :

 أتباعهم ملذهبهم إما بالزيادة أو النقصان .
 َطَواِئفُ  اْلُفُروعِ  يف  إَلْيِهمْ  انـَْتَسبَ  َقدْ  اأْلَئِمَّةَ  ألَنَّ  َوَهَذا) .. :  (98/  1( )التحليل إبطال) يف تيمية ابن اإلمام قال
 َكانَ   َوَمنْ ..  َمْشُهور   َوَهَذا,  اأْلَتـَْباعِ  أُوَلِئكَ  ِمنْ  اأْلَئِمَّةِ  بـََراَءةِ  َمعَ  اأْلُُصوِل  يف  هَلُمْ  اْلُمَخاِلِفنيَ  َواأْلَْهَواءِ  اْلِبَدعِ  َأْهلِ  ِمنْ 
 جَيُوزُ  ال  َأْشَياءَ  يف  يَْدُخُلونَ  َكانُوا  َأنَـُّهمْ  َعِلمَ ,  َوَغرْيِهِ  الزََّمانِ  َذِلكَ  يف  بِاْلِعْلمِ  اْلُمتـََراِئِسنيَ  بـَْعضِ  بَِأْحَواِل  ِعْلم   َلهُ 

تـَُها  (  اأْلَئِمَّةِ  ِمنْ  أََحد   إىَل  إَضافـَ
نَّةِ  َأتـَْبعُ  َأنَّهُ  َويـََرى,  َمْذَهِبِهمْ  يف  اْلَمْشرِِقيِ نيَ  خيَُاِلفُ  ممَّنْ  َكِثريًا  َوِإنَّ ( : )) 101/ 1)أيضا  وقال  ,  َواأْلَثَرِ  لِلسُّ
ُهمْ  بِاحلَِْديِث  َوآَخذُ  ينَ  َويُِرقُّ  احلَِْيلِ  يف  يـَتـََوسَّعُ  َمنْ  ِمنـْ ْساَلمِ  عَُرى َويـَنـُْقضُ  الدِ   َأْكثـَرَ  َأوْ ,  َقِريًبا َذِلكَ  يف  َويـَْفَعلُ ,  اإلِْ

ُهمْ  حُيَْكى ممَّا  اءُ  َهَذا َدبَّ  َحىتَّ  َعنـْ َمامِ  َأتـَْباعِ  بـَْعضَ  إنَّ  َحىتَّ ,  الطََّواِئِف  فـَُقَهاءِ  ِمنْ  َكِثري    إىَل  الدَّ   َأنَّهُ  َمعَ  َأمْحَدَ  اإلِْ
ميَانِ  يف  بـَْعُضُهمْ  َفَأْدَخَلَها,  هِبَا تـََلطَُّخوا احلَِْيلِ  َهِذهِ  َعنْ  النَّاسِ  َأبـَْعدِ  ِمنْ  َكانَ    الَّيِت  اْلَمَسائِلِ  ِمنْ  طَاِئَفةً  َوذََكُروا اإلِْ
َمامُ  َأْنَكرَهُ  َما َأَشد ِ  ِمنْ  بَِأْعَياهِنَا ِهيَ  َقدَ  َوَحىتَّ ,  اْلَمْشرِِقيِ نيَ  َعَلى َأمْحَدُ  اإلِْ  ِنَكاحِ  َوِصحَّةَ  اْلَيِمنيِ  ُخْلعِ  َجَوازَ  بـَْعُضُهمْ  اْعتـَ

,  اْلُمَعاَماَلِت  يف  احلَِْيلِ  بـَْعضَ  َسوَّغَ  َأْصَحابِهِ  ِمنْ  اأْلَْعَيانِ  بـَْعضَ  إنَّ  َوَحىتَّ ,  الرُّبُوِبيَّةِ  احلَِْيلِ  بـَْعضِ  َوَجَوازَ ,  اْلُمَحلِ لِ 
هِ  َمعَ  َمامُ  َنصَّ  َقدْ  َمَسائِلَ  يف  َوَذِلكَ ,  احلَِْيلِ  َأْصَحاِب  َعَلى َردِ   ,  أَُخرَ  َأْشَياءَ  إىَل  ِفيَها احلِْيَلةِ  إبْطَاِل  َعَلى َأمْحَدُ  اإلِْ

ًعا ِفيَها َحِنيَفةَ  َأيب  َأْصَحاِب  بـَْعضُ  َوتـََوسَّعَ ,  َعْنهُ  اَّلَُّ  َرِضيَ  الشَّاِفِعي ِ  إىَل  اْلُمْنَتِسِبنيَ  بـَْعضِ  يف  َذِلكَ  وََكثـُرَ   تَُدلُّ  تـََوسُّ
 اْلِقَياسَ  َأنَّ  يـََرى َمنْ  تـََزْلزُلَ  ِفيَها تـََزْلَزلَ  َماِلك   َأْصَحاِب  ِمنْ  اأْلَئِمَّةِ  بـَْعضَ  إنَّ  َوَحىتَّ ,  ِخاَلِفهِ  َعَلى َحِنيَفةَ  َأيب  أُُصولُ 
 ...(   بـَْعِضَها َجَوازُ 

                                                                 

 ( 110انظر كتاب ) الصوارف عن احلق ( ) ص  (112
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ْقلُ : )  (137/  11) (الفتاوى جمموعوقال يف )  ُقلَ  َأنْ :  أََحُدْهَُا.  نـَْوَعانِ  النـَّ  :  َوالثَّاين .  َرَأى َأوْ  مسَِعَ  َما يـَنـْ
َقلُ  َما ْولُ .  َواْسِتْنَباط   بِاْجِتَهادِ  يـُنـْ نَّةِ  َأْهلِ  َمْذَهبُ  َأوْ  َكَذا  ُفاَلن   َمْذَهبُ :  اْلَقائِلِ  َوقـَ  إَلْيهِ  َنَسبُهُ  َيُكونُ  َقدْ  َكَذا  السُّ

 َكِثريًا  َأنَّ  تـََرى َأال .  َكِثريًا  اخْلَطَأُ  يَْدُخلُهُ  َهَذا َوِمثْلُ .  َذِلكَ  َقالَ  ُفاَلن   َيُكنْ  ملَْ  َوِإنْ  أُُصولِهِ  ُمْقَتَضى َهَذا َأنَّ  الْعِتَقاِدهِ 
  َرَأْوا َأنَـُّهمْ :  َذِلكَ  يف  َوعُْذرُُهمْ  ؟ خبِاَلِفهِ  َمْنُصوُصهُ  َوَيُكونُ  َكَذا  َغرْيِهِ  َأوْ  الشَّاِفِعي ِ  َمْذَهبُ :  يـَُقوُلونَ  اْلُمَصنِ ِفنيَ  ِمنْ 
َنَسُبوهُ  اْلَقْولَ  َذِلكَ  تـَْقَتِضي أُُصوَلهُ  َأنَّ   ( . ؟ النَّص ِ  ِجَهةِ  ِمنْ  ال  االْسِتْنَباطِ  ِجَهةِ  ِمنْ  َمْذَهِبهِ  إىَل  فـَ

،  وغريهم واألوزاعي زيد بن ومحاد املبارك وابن وأمحد كمالك  واألئمة: )  (13/  1 ) (االستقامةوقال يف ) 
،  وقلدهم اتبعهم ممن طوائف مسعها األقوال وهذه،  تعاىل هللا شاء ما وعقوبتهم وهجراهنم املبتدعة ذم من يذكرون

 هي أولئك ذمها اليت البدعة فيجعلون األمر يبدلون قد حىت،  والبدعة السنة كثرية  مواضع يف خيلطون  إهنم ُث
 أئمتهم لطريق واملعاداة البدع يف يقعوا حىت ذلك مبوجب وحيكمون،  البدعة هي ولئكأ محدها اليت والسنة،  السنة

،  منهم والرباءة ولعنهم أئمتهم تكفري ويلزمهم،  بعقوبتهم أئمتهم أمر اليت املبتدعة لطريق واملواالة احلب ويف السنية
لى هللا عليه وسلم ص النيب قال كما  املؤمن على يقع ما ضد أنفسهم عليهم واقعة اللعنة وتكون املبتدعة يلعنون وقد
 !" حممد ناأو  مذمما يسبون قريش سب عين هللا يصرف كيف  ترون أال :"
 الظامل هو ويكون الظاملني يلعن كالذي  املبتدعة هم ويكونون غريهم يعنون املبتدعة يسبون بالعكس وهؤالء 
 ا.هـ  ( {حسنا فرآه عمله سوء له زين أفمن }: تعاىل قوله باب من كله  وهذا،  الظاملني حدأ وأ 

 
ري من طوائف ثتنبه وتأمل يا أيها القارئ الكرمي هلذا الكالم الدقيق احملقق النفيس ، فتجد الك قلت ) ابن سلة ( :

املبتدعة من الرافضة والصوفية واملتكلمة واجلماعات املعاصرة من السرورية واحلدادية واحللبية وغريهم يلعن أهل 
 خبط يف الظلم والغلو ، وجمانبة الصواب .السنة وأصوهلا بناء على بدعته ، ويصف غريه بالظلم والغلو وهو يت

 للمعتزلة املخالفني السنة إىل املنتسبني من كثري  صار: )  (98/  4) (والنقل العقل تعارض درءوقال اإلمام يف ) 
 حنيفة وأيب كمالك  العلم أئمة من إمام إىل انتسب إذا هؤالء من الواحد ُث،  ذلك على يوافقوهنم أصوهلم مجل يف

 يعين فإمنا " ، أصحابنا اختلف"و " أصحابنا قال":  فيه يقول،  الباب هذا يف كتابا  وصنف،  وأمحد والشافعي
 [113] ( ا.هـ اإلمام ذلك أصحاب من الوجه هذا من وليسوا ، الكالم هذا يف اخلائضني أصحابه بذلك

 
                                                                 

  مقاالته أصبحت حىت خذهمآوم ، وأقواهلم ، وأصنافهم ، الناس مقاالت معرفة يف خريت جهبذ إمام من در هلل : قلت (113
ـ  هللا رمحه ـ الوهاب عبد بن حممد اإلمام فدعوة ، والعملية العلمية املسائل يف واجلماعة السنة أهل منهج هبا يقرر اليت األصول من

 ، القيم ابن وتلميذه تيمية ابن أصول على أسست كذا  ومدرسته السعدي الرمحن عبد اإلمام وأصول ، وتقريراته كتبه  على أسست
 (  املأمول العلم إىل الوصول طريق)  ذلك يف وألف

 السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد الدين تقي:  واملسلمني اإلسالم شيخ الكبري اإلمام كتب: )   الكتاب مقدمة يف ـ السعدي ـ قال
 النقل وعلوم ، والفروع األصول علوم مجعت ، الصحيحة والعلوم ، النافعة الفنون مجعت ، فأوعت مجعت ـ روحه اله قدس ـ تيمية بن

 . والباطنة الظاهرة واآلداب ، األخالق وعلم ، والعقل
 والرد ، احلق مذاهب تقرير وبني ، وأسرارها حكمها وبني األحكام وبني ، والدالئل املسائل وبني ، والوسائل املقاصد بني ومجعت

 . املبطلني مجيع على
 أنه غريها وعلى عليها اطالع له من جيزم حبيث ، وحتقيقه وجودته ، وقوته وكثرته ، علمها بغزارة املصنفة الكتب مجيع على وامتازت

 هـ.ا(  يقارهبا أو يساويها نظري هلا يوجد ال
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القواعد اليت مسعناها " حفظكم هللا شيخنا ، من بعض : سؤال السائل للشيخ حممد املدخلي  الوجه السادس :
وهل يصح االستدالل عليها  !طعنك يف خواص أصحاب العامل طعن يف العامل  يف هذه األيام قول بعضهم :

يمني ـ رمحه هللا ـ الذي عد الطعن يف خواص أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه ثبكالم الشيخ العالمة الع
 هذا القياس شيخنا ؟ "وسلم كأيب بكر ، وعمر طعن يف رسول هللا ؟ وهل يصح 

يريد منه بيان عقيدة أهل السنة واجلماعة فيما خيص عصمة النيب صلى هللا عليه وسلم وشرعه ، وعدالة الصحابة ـ 
 رضي هللا عنهم ـ ، وهل هذا األصل يقاس عليه غريه ويلحق به ، أو هو خاص بالنيب صلى هللا عليه وسلم ؟

 بسطت الكالم  فيها .قد واإلشارة إىل األصول ، اليت  زباإلجيا ـ  الشيخ ـ حفظه هللافكان اجلواب كما بني  
ال سيجده واضحا بينا غري ملغز أو مبهم ، ولكن اهلدام فواز املدخلي اقتطع منه وكل من ينظر يف سياق السؤ 

أهل األهواء اللفظة املهمة اليت يدور عليها مسائل الباب ، وينبين عليها اجلواب ، وأهبم وأغرب ، وهذا من طرائق 
قد قرر أهل العلم واإلميان أنه ينبغي من يريد أن يسأل أهل العلم أن يراعي آداب ل، وممن يريد الفتنة يف األمة ، ف

السؤال وخاصة طلبة العلم ، وقد أجاد وأفاد العالمة صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ ـ حفظه هللا ـ يف بياهنا يف 
نذكر بعضها مما خيص نقدنا إليها ، فهي ماتعة نافعة ، ولنا يف هذا املقام أن حماضرته ) أدب السؤال ( ، فلريجع 

 لتشغيبات الصعافقة ، ومنها :
 بالسؤال ألغزتَ  إذا أن ك تظن ال وأنْ  حتتاجه، الذي السؤال تسأل أن نُراعيها أن لنا ينبغي اليت اآلداب من ـ 1

 عنها تسأل أن تريد اليت احلادثة أو والسؤال بوضوح املسألة له قلت لو مسألتك، على مطابق اجلواب أن   وأجاب
  أشخاص عن وال فقهية مسألة عن ال العلم؛ أهل سؤال يف ملغزا تكن فال متاما، خمتلفا اجلواب يكون بوضوح

 اجلواب إىل للوصول السعي ومن العلم أهل توقري من وذلك واضحا السؤال يكون أن ينبغي بل أحوال، عن وال
 أهل توقري من ينبغي ما يوافقه ال هذا فإن جواب، على منهم حنصل حىت العلم أهل على نعمي أن أما الصحيح،

 لرمبا منه ومرادك حقيقته على السؤال عرف ولو اجلواب، يف العامل أوقعت ألنك أنت به تربأ ال وأيضا العلم،
 .تربأ ال فأنت آخر، ِبواب أجاب
 الفقهية إما املسائل بعض يف العلم أهل بعض أقوال تضارب يف حصلت اليت اإلشكاالت من كثريا  أن نرى وهلذا

 املراد يكون أو معمى، ملغز بسؤال يسأل من جهة من جاء إمنا ذلك، حنو أو االجتماعية أو الواقعة املسائل أو
 من ينبغي ملا تعدى األمر هذا فتعدى واضح بأمر أمرنا وعال جل   هللا ألن   ينبغي؛ ال وهذا ظاهره، يف وليس وراءه

 .السؤال يف األدب
 يدلس وأال السؤال من غرضه يسأله الذي للعامل يبني أن عليه جيب بل،  للسائل ينبغيوقال ـ صاحل آل الشيخ ـ : 

 من بعض منه ينتفع لكي وكذا كذا  بلد إىل أرسله أن أريد السؤال هذا يقول أو لشخصي السؤال هذا فيقول عليه؛
 كان  إذا اجلواب، خيتلف مصر من جاءت أسئلة اجلواب، خيتلف اجلزائر من جاءت أسئلة مثال هناك، من سألنا

 اجملتمع، يف عمل عليه ينبين أمة، عمل عليه سينبين كان  إذا عما جوابه خيتلف بنفسك نفسك من تبعثه السؤال
ارس، العلم وطالب العامل بني الفرق الشرعي احلكم ألن   آخره؛ إىل مفسدة أو مصلحة عليه يرتتب  بني الفرق والد 
 القواعد ويرعى العلم أهل كالم  ويرعى النصوص يرعى كثرية؛  أشياء على فتواه يبين املفيت أن   والباحث املفيت

 املسألة غري كثرية  أشياء فريعى عنه، وعال جل   هللا هنى وما األصول من به وعال جل   هللا أمر ما ويرعى الشرعية
 يطبقها ويذهب الكتب من كتاب  يف موجودة الكتاب يف موجودة املسألة السائل جيد فقد الكتاب، يف املوجودة

 ! الواقع على
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 ويُكتفى يقرؤون وإمنا العلم أهل على العلم يطلبوا أن العقول أهل احتاج ملا األمر كان  ولو كذلك،  األمر ليس ال
م من بعض قال وهلذا بقراءهتم،  مسائل يف وكذلك... ،  ُمْصحفي عن القرآن وال َصَحِفي عن العلمَ  تأخذ ال: تقد 

 ينبغي هذا كثري  أناس عمل عليه وسيبين ستنشره السؤال كان  وإذا حال، له هذا شخصي السؤال كان  إذا: الفقه
 من لفالن خاصة بفتاوى يفيت العلم أهل بعض وهلذا لألمة، األنفع جوابه يف يتحرى حىت للعامل توضحه أن

 العامل سئل وإذا فتواه هذه الشيخ أن على فيذهب وكذا، بكذا الشيخ أفتاين : ويقول هذا ويأيت،  الناس
 يف خيص   قد العامل فإذن...  [114] خاصة ملسألة هبا أفىت وإمنا للعامة يعين،  هبا أفتيت ما فتوى هذه ال يقول
 األدب فيكون يرعاه، أن للسائل ينبغي مما وهذا الفتوى، بتلك يفيت ال ستنتشر إهنا له قيل لو بفتوى معينة حالة

 وكذا كذا  بلد إىل سيبعث أن ه أو والعقيدة، التوحيد مسائل يف يب خاص السؤال هذا أن   العامل خترب أن ذلك يف
 .خيتلف فهذا آخره، إىل منكر إنكار يف عمل يف وكذا كذا  عليه وسنرتب واإلخوان حنن نتدارسه أو وينتشر،
 يُبهم أن الذكاء من يعتقد أنه -األسف مع األشياء هذه بعض أدركت وأنا مرارا، وحصل- السائلني وبعض
 أنه واحد من حصل إذا مثال: فيقول الصورة، له أوضح ما هو جواب، يف يقع حىت فيسأله العامل ويستغفل السؤال

  ال؟ أم فاسقا يكون هل ال؟ أم مبتدعا يكون هل ال؟ أم مرتدا يكون فهل وكذا كذا  قال
 ظاهره على جييب قد وبعضهم السؤال، على جييب ال قد أو يستفصل جتارب مرت ما بعد خاصة العلماء بعض

 قبل تتبي نه أن املهم من فهذا ،[115] جوابه اختلف رمبا الواقع يف تنزيلها عن سئل لو عامة، علمية مسألة باعتبارها
 ستنقل مبا تأمثت أنت الواقع يف جوابا، منه أخذت أنك أو الذكاء من هذا أن وتظن تبهم أو تلغز ال وأنْ  السؤال،
 كذا  ينقل هذا مضت، فرتة يف الفتاوى يف االختالف من كثري  بعضكم رأى كما  حصل وقد العامل، بوضع وتأمثت

 سؤال سأل إمنا سؤاله، كلمات  وراء ما يف احلقيقة العامل أعطى ما السائل أن   إىل راجع منها وكثري كذا،  ينقل وهذا
 والتفريق اآلداب راعى ما فهذا علمية، مسألة أهنا على فأجاب منه استفصل وما علمية مسألة أهنا ظن   ذلك عام
 حصل ما املتضاربة واآلراء االختالف من وحصل اجلواب هذا أخذ فلهذا الواقع، يف وتطبيقها العلمية املسألة بني

 .املسائل هذه ألجل
 السؤال تسأل حني تفرق وأن فيها، األدب ترعى أن فالبد   فقهية املسألة كانت  أو عقدية املسألة كانت  إذا إذن
 .تسأله الذي للعامل ذلك تبني وأن عامة، أو شخصية تكون أن بني
 
- العامة أمام السؤال ويثري اخلاصة إال يفهمها ال أشياء عن السائل يسأل ال أنْ  بالسائل املتعلقة اآلداب من ـ 2

 العلم، طلبة من قليلة فئة إال جوابه يفهم وال معناه يعلم ال قد سؤال يأيت احملاضرة هذه مثل يف يعين: -املأل أمام
 واملتوسط العامي فيه حيضر اجمللس فإن   العلم أهل بعض عند جملس يف حضرت إذا كذلك  الناس؟ أمام تسأل فلم

 قال وقد العامة، ليس يعين للخاصة هو إمنا سؤال عن العلم طالب أو العامل تسأل فال العلم طالب املتعلم املثقف
ثوا" : عنه هللا رضي علي  كتاب" يف البخاري بوب وقد " ،.ورسوله هللا يكذب أن أتريدون يعرفون، مبا الناس حد 
 أشد يف فيقعوا عنه فهمهم يقصر أن كراهيةَ   آخرين دون قوما بالعلم خص   من باب": بقوله صحيحه من "العلم

                                                                 

واملميعة ، واليوم الصعافقة من هذا القبيل من فتاوى أهل العلم لضرب  ري ما ينشر القطبية وفروعها من السرورية واحلداديةثك(  114
 بعضها بالبعض ، وإظهارها لألمة أهنا متعارضة للتشكيك يف مرجعية األمة ويف علمائها ، فتنبه هلذا .

 ال للطعن يف اإلمام األلباين أو ربيع املدخلي ثهذه النقطة مهمة ، يسلكها احلدادية والصعافقة يف أسئلتهم للعلماء ، م( 115
  !!أو عبيد اجلابري أو غريهم من أهل العلم 
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 كذا،  يقول وهذا كذا  يقول هذا فيها العلم أهل واختالف الفقه يف املسائل دقائق بعض على والكالم " .. منه
  هم وملن السائل هذا ألجل يكون إمنا اخلاص السؤال ولكن عليه، ميشون بدليله واحدا قوال حيتاجون إمنا العامة

 وبني جواب إىل معه حتتاج الذي السؤال بني- والبحث السؤال بني مهما فرقا تُفرق أن ينبغي وهلذا طبقته، يف
 وهلذا مناسب، غري وهذا سؤال، بصيغة ويعرضها املقام يف املسألة حبث يريد السائل يكون فتارة -املسألة حبث
 املقام، يناسب مبا احلال يناسب مبا تسأل أن السؤال أدب فمن اخلاصة إال يفهمها ال أشياء عن تسل ال نقول
 .احلاضرين أكثر عليها اجلواب يستوعب ال أشياء عن تسأل وأال  
 

إن الناظر يف تشغيبات احلدادية واملميعة جيدها من قبيل مما خصها الشرع باحلكام ونواهبم ،  قلت ) ابن سلة ( :
مان بن عفان ـ رضي هللا عنه ـ ، أو بطانة علماء ثالذي سنه ع األول األذانأو مسائل العذر باجلهل ، أو مسألة 
الكالم فيها ال حيسن فيها إال أهل العلم وطلبته ، فنشرها بني العامة مما أهبم السنة وما شبه ذلك من املسائل اليت 

 أمرها ، وأوقع الفتنة يف األمة .
 
 اجلواب يَُسجِ ل فال ، اهلاتف غري يف أو،  اهلاتف يف العلم أهل سأل إذا أنه السائل يف املرعية اآلداب من ـ 3

 جوابا العلم أهل ألحد سج ل أنْ  مرة اإلخوة بعض علي   مر   وقد: العامل بإذن إال التسجيل جهاز على أو مكتوبا
 وأن يسجل هذا أن   العامل أستحضر ولو االستفتاء، قدر على جييب العامل أن   إىل راجع وهذا ينبغي، كما  ليس

 بل،  حقهم رعاية وعدم العلم أهل توقري عدم فمن ...األول اجلواب غري جوابه لكان آخرون سيسمعه اجلواب
 الذي هو ألنه ؛[116] إذنه دون تنشره ُث كتابة  أو باهلاتف العلم أهل جواب تسجل أن حقهم على االفتئات من
 أن لك العامل أذن فهل خيصه، فيما سأل فالسائل تسجل، ال أو تنشر ال أو املأل على فتواه تنشر أن يف احلق له

  باهلاتف؟ واجلواب السؤال تسجل
 على مسجال للجواب حمتاج أنا إليك هللا أحسن: وتقول البداية يف فتستأذنه تسجل أن أردت فإذا يأذن، مل

  يوقرون ال ممن تكن ومل األدب، من ينبغي مبا أتيت قد أنت تكون أِذن فإذا،  أسجله أن أريد واآلن الشريط
  ، تسجيله يف يرغبون ال ما عليهم فيسجل الفرص بعض فيستغل هلم؛ واضح غري األمر جيعلون أو العلم أهل
 فيها املسألة بل تفاصيله، على وكذا كذا  قلت ما أبدا: قال سئل وملا هذا مثل حصل املر ات من مرة هلذا

 . ما بنحو تفصيل 
 تفصيل؟ فيها املسألة إن   العامل قال ملَِ  واضح، التسجيل يف واجلواب السؤال 
  أهنا باهلاتف السائل سأله حني ظن لكنه إشكال فيه ذالك معنا ورد أخذ فيه اآلن املسألة من استحضر ألن ه 

 [117] ا.هـ .بنفسه السائل اهتمام عن يعدو ال
هذه اآلداب قد ضيعها الصعافقة ، وفتنتهم قائمة على الكذب والتزوير والتغيري ، وعلى حتريف كالم  قلت :

علماء السنة ، ونشر ما يهوون ، وعلى الكتابة باألمساء املستعارة ، ومل نعهد هذا إال من أساليب الرافضة 
 واملستشرقني .

                                                                 

كالم ، وتسجيل كالم علماء السنة بغري إذهنم ، ونشره ، بل غالب   الصعافقة قائمة على تسريب الصوتياتفتنة احلدادية و ( 116
 ة .ثينشر هؤالء املتحزية إال ما خيدم أغراضهم اخلبيعند التحقيق أنه مبتور ، فال  العلماء جتده يف هذه الصوتيات

 انظر حماضرة ) أدب السؤال ( ( 117
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 ذكرهم اجلروح التالية : الشيهة اخلامسة :

 سفيان كان:  حبان بنا حامت أبو قاليف ترمجة سفيان بن وكيع : )  (152/  12)(  سريذهيب يف ) الذكر ال ـ 1
 فيما فيجيب به، يثق وكان احلديث، عليه يدخل كان  سوء، بوراق ابتلي أنه إال صدوقا، فاضال شيخا وكيع بن

 .عليه يقرأ
 ( .الرتك استحق إصراره أجل فمن يرجع، فلم منها، أشياء يف ذلك بعد له وقيل

 وتتبعتها، قيس، أحاديث سربت قد: حبان ابن قاليف ترمجة قيس بن الربيع  : )  (44/  8) وقال أيضا  ـ 2
 فوقع احلديث، عليه يدخل فكان سوء، بابن وامتحن حفظه، ساء كرب  فلما شابا، كان  حني مأمونا صدوقا، فرأيته

 (  مناكري أخباره يف
 

 الرد :
فهو ضعيف ، ليس حبجة ، قاله اإلمام األلباين يف عدة من املواطن يف السلسلتني ، األول : "سفيان بن وكيع " 

 قال" : " الضعفاء"  يف عنه الذهيب قال: )  (338/  4) الضعيفةوينقل يف ذلك كالم أيب زرعة فيه ، قال يف 
 ( ا.هـ  " بالكذب متهما كان:   زرعة أبو

 كان  وكيع بن سفيان وراق:  قرطمةيف ترمجة وراق سفيان : )  (473/  4)( امليزان سانلوقال احلافظ يف ) 
 (  حديثه تركوا هذا جلفأل،  يرجع فال فينبهونه،  سفيان هبا فيحدث،  الباطلة األحاديث عليه يدخل

 "  الضعفاء"  يف زدياأل وحكىعند ترمجة أيب أسامة محاد القرشي : )  (4/  3) (التهذيب هتذيبوقال يف ) 
  سفيان عن
 أسامة يبأل احملسن ن: إ منري ابن يل قال،  وينسخها فيأخذها الرواة كتب  يتتبع أسامة أبو كان:   قال وكيع بن

 حديث جاز كيف  العجب إين:  وكيع بن سفيان قال،  الناس من بعد حاديثاأل تتبع ُث كتبه  دفن نه: أ يقول
 ! جيد حلديث الناس سرقأ من وكان،  بينا أمره كان  اسامة أيب

 ينقله مل ترى كما  وهذا،  الثوري سفيان عن القول هذا قال زدياأل ن: أ الذهيب حكى: ـ ابن حجر ـ  قلت
 (  .ترمجته يف سيأيت كما  ضعيف وكيع بن وسفيان،  ليقأ به وهو،  وكيع بن سفيان عن إال زدياأل

 : آخر موضع يف وقال،  بثقة ليس : النسائي وقال:  قلت)  (109/  4) وقال أيضا يف ترمجة سفيان هذا
 . يءبش ليس 

  ويقال،  لقن ما يتلقن كان  نهأ بالؤه مناإو :  عدي ابن وقال،  عنه التحديث من داود أبو امتنع:  اآلجري وقال
 ( ا.هـ  .سناداإل يف قومب قوما يبدل أو ، فيوصله مرسل وحديث فريفعه موقوف حديث من يلقنه وراق له كان
لو أخذنا باستدالل الصعافقة األشرار وما فيه من األضرار حلكمنا على أئمة اإلسالم  مقيده ـ عفا هللا عنه ـ :قال 

 : ابن باز واأللباين ومقبل الوادعي وربيع املدخلي ، بالضعف ، والرتك ، وأهنم ليسوا حبجة ، وال يعتد بأقواهلم 
 ويصر على اخلطأ ، ومن كان هذا شأنه ال تقبل روايته .يف املناهج ورجاهلا ، وألهنم ممن يقبل التلقني ، 
( : ) من عرف بالتساهل يف مساع 360ـ  358( ) ص ثقال العالمة التربيزي يف ) الكايف يف علوم احلدي

 .. ث، ال تقبل روايته .. من هذا القبيل من عرف بالتلقني يف احلدي ثاحلدي
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وبني له غلطه ، ومل يرجع عنه ،  ث، وغريهم :" من غلط يف حدي وقال ابن املبارك ، وأمحد بن حنبل ، واحلميدي
 سقطت رواياته ، ومل يكتب عنه " ثوأصر على رواية ذلك احلدي

 ، وهو غري مستنكر إذا ظهر ذلك على جهة العناد " [118] قال الشيخ تقي الدين :" وفيه نظر

                                                                 

 َمنِ :  لُشعبةَ  مهدي    ابنُ  وقالَ : )  (119 ص ) (والتذكرة التبصرة شرحاحلافظ العراقي يف )  يشري إىل ما قال( 118
 أو ، خالِفهِ  َعَلى اجتماِعِهم عندَ  نفَسهُ  يـَتَِّهم وملَْ  ، َعَلْيهِ  جُمتمع   َغَلط   يف متاَدى إذا:  َقالَ  ؟ عنه الروايةَ  تـَرْتكُ  الذي
َهمُ  رجل    . بالكذِب  يـُتـَّ

َ  إنْ :  حب انَ  ابنُ  َوَقالَ   اباً   كانَ   ذلكَ  يف ومتاَدى ، َعْنهُ  يـَرَْجعْ  فلمْ  ، وَعِلمَ  ، خطؤهُ  َلهُ  بـُنيِ   (  .صحيح   بعلم   َكذَّ
كتاب ابن الصالح( : ) ينبغي أن يفصل هذا : ، فيقال : إذا كان املبني وقال العالمة مغلطاي يف ) إصالح  

 للغلط عند الغالط أهال لذلك فيأيت فيه ما ذكروه ، فأما إذا مل يكن عنده لذلك أهال فال جرح عليه فيه ( ،
 ( .361( ) ص ثانظر حاشية كتاب ) الكايف يف علوم احلدي 

رتاط اإلمجاع يف اجلرح قد رده العلماء على احلليب ، وإمنا مظان كالم رد اجلرح املفسر واش قلت ) ابن سلة ( :
يف هذه املسألة ، أن من بني له خطؤه وتبني له ذلك عن علم وحجة ، فلم يرجع يسقط وال يكتب  ثأهل احلدي

 ألمانة واإلتقان .عنه ، ال أنه يشرتط اإلمجاع يف اجلرح ، أما األهلية ال يقصد هبا الصغر يف السن ، إمنا يف العلم وا
ار الصحابة والتابعني فهو الكبري ثالرسول صلى هللا عليه وسلم وآ ثأن من أخذ حبدي ثوقد عد أهل العلم واحلدي

 ولو كان صغريا يف السن ، ومن خالف فهو الصغري ولو كان كبريا يف السن .
  خبري يزالون ال: " قوله يف أنه قال احلريب إبراهيمعن  (85 ص)ذكر الاللكائي يف ) شرح اعتقاد أهل السنة ( 

 والصحابة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بقول أخذ إذا الصغري أن معناه" : )  كربائهم  قبل من العلم أتاهم ما
 ذم الشيخ الكبري إذا أخذ بالرأي وترك السنن ووصفه بالصغر ، وأحق بأن يوصف بذلك ُث( ، كبري  فهو والتابعني

 لرتكه السنن .
 من: املبارك البن قيل: نعيم قال) (311/  1) (وفضله العلم بيان جامعوقال احلافظ ابن عبد الرب يف ) 

  األصاغر؟

 (  بصغري فليس كبري  عن يروي صغري فأما برأيهم، يقولون الذين: قال
 من مثله كان  وما عمر حديث يف املذكور الصغري إن: العلم أهل بعض وقال: )  (316ـ 315/  1)وقال يف 

 صغري اجلاهل: وقالوا كان،  سن أي يف العامل هو الكبري وإن عنده، علم وال يستفىت الذي به يراد إمنا: األحاديث
 :األول بقول واستشهدوا. حدثًا كان  وإن كبري  والعامل شيًخا، كان  وإن

 جاهل هو كمن  علم أخو وليس         عاملًا يولد املرء فليس تعلم
 احملافل إليه التفت إذا صغري       عنده علم ال القوم كبري  وإن

 الناس يفتيان كانا  أسيد بن وعتاب جبل بن معاذ وأن صغري، وهو يستفىت كان  عباس بن هللا عبد بأن واستشهدوا
  هذا ومثل سنهما، صغر مع الواليات -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول ووالْها السن، صغريا وْها

 ...كثري  العلماء يف
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أن ال يكتب عنه ، وسقطت رواياته ألنه  قلت : إذا كان إصراره على اخلطأ بعد التنبيه عن عناد ، فينبغي 
 برتويج قوله الباطل ، وإذا كان عن جهل فأوىل بالسقوط ، ألنه ضم جهل إىل املكابرة  ثكاملستخف باحلدي

 على احلق (
 
 قيس بن الربيع "" اين :ثال

 (. الشواهد من له مبا حسن فحديثه ، احلفظ سيء هو: )  (7/  4) قال عنه اإلمام األلباين يف الصحيحة
  وتتبعتها، قيس، أحاديث سربت قد: حبان ابن قاليف ترمجته : )  (44/  8)وقال عنه الذهيب يف ) السري( 

 فوقع احلديث، عليه يدخل فكان سوء، بابن وامتحن حفظه، ساء كرب  فلما شابا، كان  حني مأمونا صدوقا، فرأيته
 ( مناكري أخباره يف

: فيقول حصني،: له ويقول يلقنه، ابنه فجعل إليه، فجلسنا قيسا، فأتينا الكوفة، قدمت: عفان قالوقال : )  
 (  ومغرية: آخر رجل ويقول حصني،

 الرد :
 هذا " قيس " تكلم فيه وضعفه كل من : وكيع ، وأمحد ، وابن معني ، وعلي بن املديين ، وعبد الرمحن ـ 1
، والنسائي ، والدار قطين ، انظر ترمجته  شيبة أيب بن يعقوببن مهدي ، وأيب داود ، وأيب زرعة ، وأيب حامت ، و  

 يف )هتذيب التهذيب( ، و) السري( .
لطعن يف اإلمام ربيع املدخلي وتضعفه من ناحية بطانته ، وتصفه بأنه من الصعافقة اليت تسعى اآلن ل نريد سؤال :

طعن يف اإلمام ؟ الذي لنا ، من أئمة السنة والعلم  ، أن تبني ثيلقن ، نريد منها بناء على قواعد أهل احلدي
وأنه ، وأنه ..، وإال فـ" قيس بن الربيع " قد تكلم فيه جهابذة يف النقد ، ويف معرفة أحوال  !ووصفه بأنه يلقن 

 الرجال ممن عرف بسالمة املعتقد والورع .
 مبا" قيس بن الربيع "  ثاأللباين حسن حدي على الفرض والتسليم مما يف كالم الصعافقة من التنجيم : اإلمامـ  2
والتوابع ، أال تستسلم وحتتكم احللبية واحلدادية وأفراخهم الصعافقة إىل األدلة والقرائن والشواهد  الشواهد من له

اليت أقامها الشيخ ربيع املدخلي على فساد رموزهم وما هم عليه من القواعد ، فكل رجل تكلم فيه اإلمام وإال 
 !خمالفته يف األمة وانتشرت وذاعت ، وتكلم فيه غريه من أهل العلم وبانت 

                                                                                                                                                                                  

 كان:  قال الزهري، عن معمر، عن وغريه، الرزاق عبد ذكره ما: عنده علم ال ما األصاغر أن على يدل ومما =   
 فإن برأيه، يشري أن سنه حداثة أحدكم مينع ال: ويقول استشارهم فرمبا وكهوال، شبابًا القراء من مغتصًّا عمر جملس
 ( ا.هـ  يشاء حيث يضعه هللا ولكن وقدمه، السن حداثة على ليس العلم

ـ قال العالمة عبيد اجلابري يف رده على علي احلليب يف مسألة اشرتاط اإلمجاع على اجلرح : ) إن العربة باإلمجاع ، 
ريا من أهل البدع املوصوفني ثبإمجاع األئمة على أن فالنا من الناس مبتدع ، أقول : هذا خطأ فاحش ، فإن ك

أهل البدع قبل الناس فيه كالم رجل أو رجلني ما دام هذا الكالم من عامل بأهنم معتزلة أو كالبية أو غريهم من 
ورع تقي ذي خربة بالرجال ، وقام الدليل من كتبهم ، أو أقام البينة مبصادر أخرى ( ا.هـ ، أجوبة الشيخ حول 

 هـ( 1429بعض قواعد احلليب ) شعبان 
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 تقية، وال تقوى رعىت ال. ذمة وال إالَّ  فيهم يرُقبُ  وال ُحْرمة، وال حقًّا السنة ألئمة رىت ال صعافقة املميعةال لكن
 [119] !جَتْين براقشُ  أهلها وعلى ، بقية للصلح دعتف بقية، احلق أهل يف أن رىت وال
 
، أقول : هل هناك من الصعافقة ممن سرب مقاالت قيس .."  ث" قد سربت أحادياإلمام ابن حبان قال : ـ 3

 لننظر فيها ، يف كم أصاب اإلمام ؟ ويف كم أخطأ  !وأحكام اإلمام ربيع املدخلي وتتبعها ، فأخرج لنا بنتيجة ؟
يف حق الرجال واألحكام ؟ ، وبناء على هذا السرب واجلمع حنكم على املنتقد لإلمام هل هو يف ذلك مصيب ، 

كما هي عادة أهل األهواء والبدع الذين حتاملوا على الشيخ   !!أو أنه ركب أمواج التحامل والتعنت والعطب 
 األنصاري احلليب الذي سلك مسالك الفجار بالظلم والتعسف كحال احلزيب املتسرت يف كتاب " املعيار " ، وفهري

 ، فمقته واستهجن كتاباته األبرار .
يعلم أهل السنة واجلماعة أن احلزبية املبتدعة منذ أن تكلم فيها اإلمام القدوة ربيع املدخلي ، ووجه سهام نقده 

وجتتنبها ، فهي منذ ذلك  إليها ، واستخرج ما عندها من األضرار واألمراض اليت هتلك األمة إذا مل حتذر منها
فتسكت عنه ، فالطعن يف بطانته ، وأنه كرب يف السن ، وأنه  ى ،الوقت إىل يومنا هذا مل ترض عنه ، ولن ترض

) ربيع  خرف عقله ، والتحق مبدرسة خرف ، هذه بضاعة قدمية ، رددها املميعة ،  يقول فهري األنصاري : 
  !على كرب يف السن (  ثاحلدي

 
 إدراك احلق والوقوف عليه .ام إذا تقدم به السن تضعف حواسه عن اإلم أن وهي هة السادسة :بيان الشب

 !الصعافقة مل تأت يف هذا ِبديد ، إال تقليد سلفها من السرورية واحللبية ، وإعادة التغريد 
هي عني مسلك الذي  املدخلياملسالك اليت تسلكها احللبية املميعة وأفراخهم الصعافقة يف طعنهم يف اإلمام ربيع 

والفقه ، ومن ذلك طعنه يف اإلمام القدوة محاد بن سلمة ـ رمحه هللا ـ  ثري يف طعنه يف أئمة احلديثالكو  انتهجه
له جيب أن يسكت عن األئمة حىت يسكت الناس عن ختليطه ... يروي تلك الطامات املدونة يف  ثقال عنه : ) م

ه إال ما سلم من ثه ما شاء من املخازي  ..ومل يذكر مسلم من أحاديكتب املوضوعات ، وقد أدخل يف كتبه ربيبا
التخليط من رواياته قبل أن خيتلط ، وكان املسكني على براعته يف العربية وصيته الطيب مبدأ أمره ساءت مسعته ، 

 وأصبح أداة صماء بأيدي احلشوية يف أواخر عمره ..( 
 اين : أنه تغري بأخرة ، وهذاث( : ) الوجه ال235ـ  1/242ل ( ) عبد الرمحن املعلمي يف ) التنكي ثقال احملد

لجي يف كتابه ثمل يذكره إال البيهقي ، ولبيهقي أرعبته شقاشق أستاذه ابن فورك املتجهم الذي حذا حذو ابن ال 
 الصفات والطعن فيها .. ثالذي صنفه يف حتريف أحادي

 أتقن قد كان  وكأنه ، مطلقاً  ومحيد ثابت يف الناس أثبت محاداً  أن تبني األئمة ونصوص له مستند فال التغري أما
 .. حديثهما حفظ
  على الفاجرة التهمة هذه ومدار. . ربيبان وقيل كتبه  يف يدخل ربيب له كان  انه بعضهم زعم:  الثالث الوجه

 الرمحن عبد بن إبراهيم حدثين الثلجي ابن شجاع بن حممد حدثنا الدواليب": امليزان يف الذهيب قال:  يأيت ما

                                                                 

 (570/  10)( املعلمي حييي بن الرمحن عبد العالمة الشيخ آثار)  (119
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 إىل مرة خرج حىت - الصفات يف اليت يعين - األحاديث هبذه يعرف ال سلمة بن محاد كان:   قال مهدي بن 
 فسمعت:  الثلجي ابن قال.  إليه فألقاها البحر من إليه خرج شيطاناً  إال أحسب فال ، يرويها وهو فجاء عبادان

  العوجاء أيب ابن إن:  قيل وقد ، كتبه  يف دست إهنا يقولون وكانوا ، حيفظ ال كان  محاداً  إن يقول صهيب بن عباد
  وأمثاله محاد على مبصدق ليس الثلجي ابن:  قلت ": الذهيب قال "  كتبه  يف يدس فكان ربيبه كان
 ." السالمة هللا نسأل.  اهتم وقد

  هللا شاء إن احلكاية هذه من بريء وهو 41ص 5 ج امليزان لسان يف ترمجة له حنفي حافظ الدواليب:  أقول
  عدواً  داعية جهمياً  املريسي بشر تباعأ من الثلجي ابن كان.   عنه وروايتها الثلجي ابن من هلا قبوله يف إال

 : يقول من إال وصيته من يعطي ال أن وصىأ و ، الزندقة كتب  حنبل ابن أمحد عند مرة قال ، هلهاأو  للسنة
 .  خملوق القرآن 

 احلديث أصحاب إىل وينسبها التشبيه يف أحاديث يضع كان  :" عدي ابن قال وكذبوه اهتموه بل ، وثقه من أر ومل
 ( ا.هـ  [120]" بذلك يثلبهم

 ، سالماإل شيخ القدوة، ماماإل دينار، بن سلمة بن محاد :  (450ـ 444/  7)(  سريجاء يف ترمجته يف ) ال
 : البصري سلمة أبو 

  عمار، أيب بن وعمار البناين، بثابت الناس أعلم وهو رجال، يف حجة عندي هو: :  املديين بن علي قال
 ." الدين يف فاهتموه محاد يف تكلم ومن
 . هللا شاء إن حجة، صدوق وهو روى، ما سعة يف أوهام وله العلم، حبور من حبرا كان:  ـ الذهيب ـ  قلت

 .تصانيف صاحب السنة، يف رأسا فصيحا، فقيها العربية، يف كبريا  إماما احلديث، يف إمامته مع وكان: وقال 
 ".شيئا العمل يف يزيد أن قدر ما غدا، متوت إنك: سلمة بن حلماد قيل لو" : مهدي بن عبدالرمحن قال

 .ورادواأل بالتعبد معمورة أوقاته كانت:  ـ الذهيب ـ  قلت
 ".واحد وآخره أمره أول يف حديثه" : معني ابن عن عباس وقال
 ".سالماإل على فاهتمه سلمة، بن ومحاد عكرمة، يف يقع إنسانا رأيت إذا" : قال حيىي، عن زهري، بن أمحد وروى
 يوم كل  فيه نزداد ما الثقات، من عندنا سلمة بن محاد" : فقال حنبل، بن أمحد سألت: مطهر بن حممد وقال

 ".بصرية إال 
 فاهتمه سلمة، بن محاد يغمز الرجل رأيت إذا " :حنبل بن أمحد قال: له الفاروق يفـ اهلروي ـ  سالماإل شيخ قال

 " ا.هـ .املبتدعة على شديدا كان  فإنه سالم،اإل على
 وفاته وبعد حياته يف محاد على األئمة ثناء من بطرف وأختم: )  (245/  1)( التنكيلقال العالمة املعلمي يف ) 

 ! :؟ األستاذ زعم كما  عمره أواخر يف مسعته ساءت هل ليتبني
 " سلمة بن محاد من األول مبسالك أشبه أحداً  رأيت فما البصرة دخلت ":  املبارك ابن قال

                                                                 

 نعوذ باهلل من مسالك أهل األهواء والضالل من الرافضة والزنادقة واملستشرقني ومن يسري على طرائقهم ، وينتهج  (120
 وسائلهم ، من اجلماعات املعاصرة من احلدادية واحللبية والصعافقة وغريهم ، فمن يتتبع مقاالهتم ومنشوراهتم جيدها خمتلقة

املريسي  على األئمة ، ويكذبون يف رواياهتا وينسبوهنا إليهم ، وما عداوهتم للشيخ ربيع املدخلي إال من جنس عداوة أتباع بشر 
 لإلمام محاد بن سلمة ، فتأمل .
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 أمري: تقول أال:  قال،  سلمة ابن:  قال ؟ ويلك محاد من:  قال ؟ محاد عن أحدثك" : لعفان رجل وقال
 "؟ املؤمنني

 بلون يتهم مل ، الناس أدرك ، اللقي حسن ، السماع صحيح سلمة بن محاد ": وقال عبد الرمحن بن مهدي 
 " مات حىت فسلم أحد على يطلقه ومل ولسانه نفسه ملكه أحسن ، بشيء يلتبس ومل ، األلوان من 
 ، بالعلم بعامل ليس باهلل وعامل ، وبالعلم باهلل عامل ، ثالثة العلماء:  عيينة أبن يل قال:  الطباع بن إسحاق وقال ا

 " ( ا.هـ ...  سلمة بن كحماد  األول ":  الطباع ابن قال.  باهلل بعامل ليس بالعلم وعامل
 

قات ويف السنن اليت يقررها األئمة وعلى ث، فالذين يطعنون يف أخبار ال ثلكل قوم وار  قلت ) ابن سلة ( :
العصور رأسهم اإلمام القدوة ربيع املدخلي ، فسلفهم يف ذلك بشر املريسي وأتباعه الذين محل رايتهم يف هذه 

 ري ، وعلى هنجه تسري احلدادية واحللبية وأفراخهم الصعافقة للتشكيك يف األصول ، والتشغيب ثاملتأخرة الكو 
 على املنقول ، والطعن يف املعقول .

 شويه ، هو شيخ اإلسالم القدوة تمن الطعن والاإلمام ربيع املدخلي أسوته فيما ابتلي به من القوم الفجرة ، و 
 ـ رمحه هللا ـ .محاد بن سلمة 

 
 النسيان ، ونقص ضبط اجلنان ، والوقوع من ا يرتتب على ذلك اعلم أن كرب السن ، وضعف البدن وموإال ف

يف بعض أوهام قليلة ، وأخطاء يسرية مبقابل ما عنده من اجلودة واإلتقان وغزارة العلم هذا ال يضر منزلة اإلمام ، 
 وتفرده يف فنه وعلمه .

 
 القطان بن احلسن أبو قال ":  التهذيب هتذيب يف: )  (503ـ  502/  1)( التنكيلعلمي يف ) قال العالمة امل

 .  "  سلفاً  ذلك يف له نر ومل ، موته قبل تغري: 
 وهم أو حفظه تناقص الكرب يف لكن ، إمام ، حجة ، األعالم أحد عروة بن هشام ":  امليزان يف الذهيب وقال
 ، جيودها مل أحاديث يسرياً  ذلك غضون يف العلم من كثرية  ِبملة حدث عمره آخر يف العراق قدم وملا.... 

 بالضعفاء الثقات األئمة خلط وذر ، اخلبط عنك فدع ، الثقات ولكبار ولوكيع ولشعبة ملالك يقع ذلك ومثل 
 " ! القطان ابن يا فيك عزاءنا هللا أحسن ولكن ، اإلسالم شيخ فهو واملختلطني

  نسيها ُث هبا فحدث أحاديث حيفظ أوالً  كان  أنه غايته ألن الضبط يف خلل منه يلزم فال النسيان أما:  أقول
  هبا حيدث فلم
  ، الضبط يف خلالً  يسمى أن يستحق فال الثقات وكبار وشعبة ملالك مثله يقع يسرياً  كان  فإذا ، الوهم وأما
 ( ا.هـ  الثقات وكبار وشعبة ملالك املعروف الفائق الكمال عن رجع أنه األمر غاية ، تغرياً  يسمى أن ينبغي وال

 "   ؟ الوهم من يسلم ومن":  املبارك ابنقال 
 " كذاب  فهو احلديث يف خيطئ ال من" :  بن معني حيىيوقال 
 [121]" . فيصيب حيدث ممن أعجب إمنا ، فيخطئ حيدث ممن أعجب لست " :وقال 

                                                                 

 (102/  1)( الرجال ضعفاء يف الكاملانظر )  (121
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 ومن يسأهلم جمهولة .بطانة هؤالء األئمة  الشبهة السابعة :
 

 !هذه الشبهة قد رجف هبا عدنان عرعور وقلده فيها احللبية ، وأتباعهم اليوم الصعافقة 
  الرجل فهذا ، { فاسق جاءكم إن آمنوا الذين أيها يا})  :اآليت عدنان قولسئل اإلمام ربيع املدخلي عن 

 مكاملة على بناءاً  عني   يف العلماء أفىت فكيف ، العلماء عند معروف غري جمهول اهلاتف على األسئلة يسأل الذي
 املسلمني غربت ولكن ظفري، تغرب مل الفتنة فهذه - وجل عز - هللا يدي بني موقف معهم يل لكن ، جمهول من

 الكالم وهذا الشيوخ سببها كان  الضرب حد إىل ووصلت الشباب بني فتنة وأحدثت اإلسالمية، املراكز وغربت
 كيف  - هذا قال أين - قالوا. تثبتوا أهنم لو. تثبتوا ما ألهنم الشيوخ؛ سببه كان  ليه يسمعه من فليسمعه مسجل

 ( ا.هـ  موجود هو هذا قال
 قال أين: يتثبت أن سؤال جاءه إذا املفيت على يشرتط عدنان أن: عليَّ  عرضته الذي الكالم هذا أرىفـأجاب : ) 

 هذا؟ قال ومن هذا؟
 { تعلمون ال كنتم  إن الذكر أهل فسألوا} :للجاهلني قال ربنا،  االستفتاء غري موضعه والتثبت يُعرف، ال وهذا

 هذا؟ قائل وأين الكالم؟ هذا قال من :ويقول يتثبت أن يلزمه ال السائل من صيغة بأي سؤال جاءه إذا والعامل
 .هذا يلزمه ال الكالم؟ هذا قال ومىت الكالم؟ هذا قيل وأين

 .خطأ؟ أم أصواب باطل؟ أم هو أحق وجيهل عليه أُلتبس أمر   يف العامل هذا إجابة من االستفادة السائل هدف
 .املعني الكالم هذا فيه طُرح الذي السؤال على جييب أن العامل فوظيفة
 .السائل يعرف أن جيب وال فالن، قاله ما أو فالن قاله الكالم أهذا: يتثبت أن اليشرتط جييب

 نظره يف الصواب جانبوا فقد يعرفونه، ال هم العلماء سأل الذي وهذا السائل معرفة من بد ال أنه يرى ناندفع
 :ناحيتني من 

 .التثبت عدم ناحية من
 .جمهول السائل أن ناحية ومن
  ، املناسبات من كثري  يف يُسأل - والسالم الصالة عليه - الكرمي الرسول فهذا: أحد يقوله ال كالم  وهذا

 .مقال مقام ولكل املواطن هذه غري يف التثبت مبدء التثبت، بدءمب هنا يأيت فال
 .نعم: قال عنه؟ أفأحج كبريا  شيخاً  أيب أدركت احلج يف هللا فريضة إن: امرأة تسأل
  احلج يستطيع ال فعالً  هو هل أباها، يعرف وال صلى هللا عليه وسلم  هللا رسول يعرفها ال خثعمية املرأة
 والسالم الصالة عليه سؤاهلا مقدار على يعين أجاهبا،  يستفصلها مل شيء وال يثبت أوال الراحلة على يثبت وال
 يثبت؟ أن يستطيع ال مريض أنه يعين صحيح أبوها هل أباها؟ تعرفون املرأة؟ هذه تعرفون أنت؟ من: قال ما
 .كله  الكالم هذا قال ما 

 .وهناك هنا من األسئلة عليه وتنهال غريها، ويف الوداع حجة يف الناس ويأتيه يسأله، األعرايب ويأتيه
 .وأخرتُ  قدمتُ  أفعلُ . املناسك قضايا وشأن

 .؟...  وهل وهل وهل وأخرت قدمت صحيح وهل هذا من أنت؟ من يقول ال حرج، ال حرج ال وجييب
  والعلماء العلماء، ببال ختطر مل شروط أو وشرط العلم أهل يقوله ال كالم  عدنان يقوله الذي الكالم فهذا
 .الشروط هذه مثل يشرتطون ما هذا يومنا إىل صلى هللا عليه وسلم  الرسول عهد من
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 السائل فيجيبون احلج، أيام يف ومغارهبا األرض مشارق من الناس يسأهلم األعراب، يسأهلم يُسألون، الصحابة
 يهمهم ال وهذا موجودة، غري أشياء يفرتض وقد يكذب، يكون وقد مغالطاً، السائل يكون وقد مشكلته، وحيلون

 .إشكال من هلم يظهر فيما للسائل وحيلون السؤال هذا على جييبون وإمنا
 .سلطان من هبا هللا أنزل ما شروط أو أسئلة فهذه

 أنه وأصلها سلطان، من هبا هللا أنزل ما شروطاً  واشرتط كتاباته،  وضخم األمور هذه ضخم عدنان أن واحلق
 عامل، غري جاهل أنه - أعلم وهللا - ويدرك أخطاءً  عنده أن الرجل يدرك نقده عن الناس ُيسكت أن يريد
 .باليا ويف مشاكل يف يقع كالمه  ويف كتاباته  ويف

: يقال كما  أسلوب هذا الناس، إلسكات التهاويل هذه مثل فيطرح الناس، أنوف رغم متشي أن يريد ولكن
 [122].- باهلل والعياذ - إرهايب أسلوب

 وأشكال صور يف التهاويل هذه عدنان طرح السائل، سأله أسئلة على العثيمني ابن الشيخ إجابات رأى وملا
 .السبيل كتابه  أجزاء بعض يف اشرتط يعين الصور هذه من 

 يستفصل أن كتاب  يف أخطاء على وقف أو خطأً  شخص   من يسمع فيمن بعضهم يشرتط"  :السائل قال
 صفات من بصفة اتصف فقد هذا خالف من وقال األخطاء، هذه يبني أن وقبل حيكم أن قبل ينصح أو 

 ". املنافقني
  وغريه الفاسد األصل هذا حول تدندن املشايخ إجابة حول يقوله الذي والكالم التثبت يف هنا فشروطه: أقول
 .الفاسدة أصوله من

 .غلط هذا غلط، هذا ال :بقوله السائل هذا على عثيمني بنا الشيخ أجاب
 .غلط هذا أن شك وال: أقول
 .موضعها غري يف باآلية استدالل هذا،  { فتبينوا بنبإ   فاسق جاءكم إن آمنوا الذين أيها يا }تثبتوا، ما: فقوله

  باطل، كالم    هذا كل  اهلاتف على ويسأهلم جمهول إنه ويقول العلماء لدى معلوماً  السائل يكون أن واشرتاطه
 .فيه الكالم تقدم وقد

 .أسئلتهم على فيجيبون يعرفون ال ممن األسئلة تأتيهم ومكان زمان كل  يف يزالون ال والعلماء
 رجال من األسئلة مئات تنهال يوم، كل  اإلفتاء هيئة أعضاء وعلى باز ابن الشيخ على تنهال األسئلة من وكم

 السؤال مقدار على فيجيب يعرفهم ال أناس من األسئلة عليه تنهال األلباين والشيخ غريها، ومن اجلزيرة من ونساء  
 .وسعها إال نفساً  هللا يكل ف وال
 ولضاعت ،{ به لنا طاقة ال ما حتملنا وال ربنا }: طاقتهم فوق الناس هللا تكليف فمؤداه الشرط هذا طبقنا ولو

 وكم احلرج، من الناس يلحق فكم لنا، يعر فونه وأناس يزكونه بأناس ونأيت يسأل سائل كل  كان  إذا الناس مصاحل
 .آخر وال هلا أول ال متاهات يف الناس ويدخل األسئلة على اإلجابة تأيت وال تنحل، فال مشاكلهم تتعقد
  الشروط هذه فيها تتوفر ال اليت العلماء فتاوى أن عدنان يشرتطها اليت الشروط هذه فمقتضى حال كل  وعلى

 وإجابات جتاوب ألهنا العلماء؛ فتاوى أكثر تبطل قوله على السائلني عن اجلهالة نفي ومن التثبت من يقوهلا اليت
 [123] .الشروط هذه فيها توجد ال

                                                                 

 بدعهم ومناصبهم وإرهاب األمة هبا ، وإسكات أهل السنة .ذه القواعد اليت يصطنعها املتسلفة املميعة يريدون هبا محاية ه (122
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  اجلهالة، عليه يُطلق أن جيوز فال عدنان، غري عند معروف فهو جمهوالً  كونه  وأما( : )   63وقال يف ) ص 
  فيما قدمنا وقد شيء، هذا غريه عند معروف فإنه يتجاهله أو جيهله هو كان  فإذا غريه، عند معروف وهو

  األسئلة من األمثلة من عدداً  وضربنا معلوماً، يكون أن السائل يف يشرتط ال أنه لعدنان املناقشة هذه يف سلف
  ،- والسالم الصالة عليه - فأجاهبم معروفني، غري والسائلون  ، صلى هللا عليه وسلم  هللا لرسول وجهت اليت
  فأجاب ذلك، عن يسأل مل وصدقهم أمانتهم وعن تزكياهتم وعن أشخاصهم وعن أعياهنم عن يسأهلم ومل

 .األسئلة هذه إجابة تتطلبه الذي الشرعي باحلكم له وجِ ه الذي السؤال على
  باطل؛ كالم  - باطل كالم  عليه، بنيت اليت العلماء أحكام فسقطت اجلاهل هذا سقط إنه: عدنان فقول
 .حيرف ومل يكذب مل: أوالً  ألنه

 يعرفها أو يعرفها، ال وعدنان القضايا هبذه أعرف هم والعلماء معلوماً، يكون أن السائل يف يشرتط ال: وثانياً 
 نقله، يف ودقيقاً  أميناً  كان  السائل ألن العلماء؛ من األجوبة هذه فثبتت األساليب، هبذه الناس على ويُلبس

  واإلجابات صحيح، سليم فالسؤال يُبدل، ومل حيرف ومل عدنان، زعم كما  النيات يف يتدخل مل والسائل
  وأجابوا باملعىن، ولفظ عدنان صياغة من لفظان تتفق، وكلها صيغ بثالث األسئلة، وردهتم الذين العلماء من

  وطريقه النصوص، وختالف السلف، منهج تناهض اليت عدنان قواعد فسقطت بإسقاطها، القاعدة هذه على
 (.البدع أهل طريقة التأصيل هذا يف

 يتكلم مل ربيع عليها، تنص مل ملاذا بعيد، مكان من ربيع هبا يقذفك اليت التهم أين( : )  102وقال يف ) ص 
 األمور تقلِ ب ألنك باحلق؛ الباطل تسمية من وهذا به، قذفك أنه ترى مما بشيء   يصفك ومل حبق، إال فيك

 .األمور تُقلِ ب فأنت عداًل، والظلم ظلماً  والعدل واإلنصاف حقاً، والباطل باطالً  احلق فتجعل 
 .بعيد مكان   من هبا أقذف وأنين تزعمها اليت الُتهم هذه هات

 بالباطل قطب سيد عن ودفاعك الطويلة فتنتك بعد الفالين، شريطه ويف الفالين كتابه  يف وقل عليها الناس ُدل
 .أخره إىل وو له ومتجيدك

 واحلجة بالعلم يناقشونك مسيتهم من لك وانربى أذاك علي صابر   عنك ساكت ربيع، عليك، يرد ومل احلد هذا إىل
،  منك أفضل هو إال منهم واحد   من وما كذا،  وإهنم جمهولون وإهنم،  مبتدئون أهنم:  وتقول فتجهلهم،  والربهان

 فتجلهم السلف، وبقواعد السلف منهج ضوء يف عليك وردوا،  منك السلفي باملنهج وأعلم،  منك باحلق وأعلم
 .هللا فاتق عدنان، يا مثلك األمور يقلب إنساناً  رأينا ما وافرتاًء، كذباً   وبراهينهم حججهم وجتعل،  وتكذهبم

، وافرتوا علي   وكذبوا اهتموين تقول ال أثبت،  أفاك وأي الكالم، هذا مثل يقول أن دجال أي يستطيع هكذا علي 
 { صادقني كنتم  إن برهانكم هاتوا } :لكن الدعاوى، هذه مثل يدعيَ  أن يستطيع

 الناس على وتكذب تفرتي الذي أنت عليك، وكذبوا عليك افرتوا كيف  وبني   مسيتهم الذين هؤالء مناقشات فهات
 .واهتامات وكذباً  افرتاءات جتعلها واحنرافاتك ضاللتك على الساطعة والرباهني واألدلة احلجج وجتعل
 .أشرطيت ومن كتيب  من عليك بافرتائي تأيت أن أحتداك

 الكذاب فأنت وإال عليك، وكذبوا عليك افرتوا أهنم لتبني وأشرطتهم كتبهم  من ذكرت من بأقوال تأيت أن وأحتداك
 .املفرتي

                                                                                                                                                                                  

 (  15ـ  10انظر ) دفع بغي عدنان على علماء السنة واإلميان ( ) ص  (123
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( ا.هـ  .املفرتي فأنت عجزت فإن قلت، ما ببيان يطالبوك أن الكالم هذا يسمعون الذين الناس من أطلب وأنا
 النقل من كتاب ) دفع بغي عدنان على علماء السنة واإلميان ( ، فإين أنصح شباب األمة به ، فهو قيم ونافع

 يف بيان القواعد اليت يسري عليها احللبية والصعافقة اآلن . 
 ، قال الشيخ  :دعى احلليب أنه مل يقل بقاعدة اإلمجاع على اجلرح ، وأنه أفرتي وقال العالمة عبيد اجلابري ملا ا

ناه عن أئمة أهل السنة واجلماعة ، من إقامة الدليل على ث) أوال : بادئ ذي بدء ، حنن وهلل احلمد على ما ور  
 القول جرحا أو تعديال 

انيا : فأنا أجيب بناءا على ما يرد علي من سؤال ، إذا كان السائل معروفا لدي باألمانة والديانة ، فهذا يكون ث
أو يف غالب الظن أنه صادق ، فأجيبه على حنو ما أمسع منه ، سواء يف ذلك ما ينقل عن احلليب أو عندي يقينا 

غريه ، وهذا اجلواب الذي علق عليه احلليب .. لكن إن كان األمر كما قال الرجل ، من أنه افرتاء عليه فالعهدة 
ال لنا ، ونشدد يف مسائل اجلرح ( ا.هـ ، على الناقل ليس يل أنا ، فأنا أو غريي جنيب على حنو مما نسمع ، ويق

 هـ ( . 1433انظر ) أجوبة العالمة عبيد اجلابري / تاريخ صفر 
 

 اخلامتة ختم هللا لنا ولكم باحلسنة :
هللا تعاىل عليه من بيان احلق  ثاحلمد هلل على توفيقه وإعانته ، وأرجو أن أكون هبذا اجملهود اليسري قد أديت ما ح

النصيحة إلخواننا أهل السنة خاصة ، وللمسلمني عامة يف مشارق األرض ومغارهبا ، وإين  ونصرته ، وبذلت
ألرجو هبذا العمل الشريف أن أكون من ضمن زمرة ممن قال فيهم النيب صلى هللا عليه وسلم :" من التمس رضا 

 . ثهللا بسخط الناس رضي هللا عنه وأرضى الناس عنه .." احلدي
 ، والتمس الرمحة والرجوع واإلنابة ملن تأول أو جهل منهم ، وهو يريد اخلري ولكن مل يوفق وإين ـ وهللا ـ مشفق

 !، وكم من إخواننا من اجتالته املكائد !يف هذه الفتنة فوقع يف املصائد  
 يعين - أستاذه يشبه ذاك) : فقال الفْت، أمر من شيئا وكيع عن أسباط بن ليوسف حكيت: الفراء صاحل أبو قال

 آبائهم من هلؤالء خري أنا ؟ أمحق يا مل: فقال ؟ غيبة هذه تكون أن ختاف أما: ليوسف فقلت - حي بن احلسن
 [124].عليهم أضر كان  أطراهم، ومن أوزاهم، فتتبعهم أحدثوا مبا يعملوا أن الناس أهنى أنا وأمهاهتم،

( : ) من عرف 36مول ( ) ص يف ) طريق الوصول إىل العلم املأ قال اإلمام عبد الرمحن السعدي ـ رمحه هللا ـ
حقائق الناس وطرقهم اليت دعتهم إىل تلك األقوال ، حصل له العلم والرمحة ، فعلم احلق ، ورحم اخللق ، وكان 

للرسول مع الذين أنعم هللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني ، وهذه خاصة أهل السنة املتبعني 
عذره هللا ورسوله ، وأهل البدع  ثصلى هللا عليه وسلم ، فإهنم يتبعون احلق ، ويرمحون من خالفهم باجتهاده ، حي

 يبتدعون بدعة باطلة ، ويكفرون من خالفهم فيها ( ا.هـ 
 والنفاة احللولية من للجهمية أقول كنت  وهلذا: )  (494 / 2) (البكري على الردوقال اإلمام ابن تيمية يف ) 

 وأنتم كفر  قولكم أن أعلم ألين كافرا  كنت  وافقتكم لو أنا،  حمنتهم وقعت ملا،  العرش فوق تعاىل هللا أن نفوا الذين
  وأصل،  وأمرائهم وشيوخهم وقضاهتم لعلمائهم خطابا هذا وكان،  جهال ألنكم تكفرون ال عندي

 ،  له املوافق الصريح واملعقول الصحيح املنقول معرفة من قصور يف لرؤوسهم حصلت عقلية شبهات جهلهم

                                                                 

 للذهيب  (364/  7)( سريانظر ) ال (124



 

151 

 ( ا.هـ  مبثله بالتكفري وافرتاءه جهله نقابل مل فلهذا ، خطابنا هذا وكان
 

الربهباري ـ رمحه هللا ـ فاجعلها ـ رمحك يف زمانه اإلمام بوصية إمام السنة  سطورهونغلق صفحات كتابنا ، ونطوي 
 ما حتتاج إىل األكل والشرب ، بل أشد وضرورة ، قال :  حوج إليهاأ ـ نصب عينك يف كل حلظة ، بل أنتهللا 

 يف أحدثت بدعة كل  وكذلك،  كبارا  تصري حىت تعود البدع صغار فإن األمور من احملدثات صغار واحذر )
 فعظمت،  منها املخرج يستطع مل مث فيها دخل من بذلك فاغرت،  احلق يشبه صغريا أوهلا كان  األمة هذه

 . اإلسالم من فخرج،  املستقيم الصراط فخالف،  هبا يدان دينا وصارت
 حىت منه شيء يف تدخلن وال تعجلن فال،  خاصة زمانك أهل من كالمه  مسعت من كلـ   هللا رمحكـ  فانظر
 ، العلماء من أحد أو،  وسلم عليه هللا صلى النيب أصحاب من أحد فيه تكلم هل:  وتنظر تسأل

  أصبت فإن 
 . النار يف فتسقط شيئا عليه خترت وال لشيء جتاوزه وال به فتمسك،  عنهم أثرا فيه

،  اخلري إال يريد ال وهو الطريق عن زل قد فرجل:  أحدمها أما وجهني على الطريق عن اخلروج أن واعلم 
 . هالك فإنه هتبزل يقتدى فال

 على حقيق،  األمة هذه يف مريد شيطان مضل ضال فهو،  املتقني من قبله كان  من وخالف احلق عاند ورجل
 [125]( ا.هـ  فيهلك أحد بدعته يف يقع لئال قصته هلم ويبني منه الناس حيذر أن عرفه من
 

مرتبته ، وذاع ذكره ، فأسأل هللا  أريد تقربا به للمخلوق مهما عظم نين مل أكتب شيئا مما كتبتهواعلم ـ رمحك هللا ـ إ
أن جيعل أقوايل وأفعايل خالصة لوجهه الكرمي ، وأن ينفع به اإلسالم واملسلمني ، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب 

 العاملني .
 
 
 
 

 م 2020أكتوبر  07هـ /  1442صفر  20منته من هذا الكتاب يف يوم األربعاء و وكان الفرغ حبمد هللا 
 الفقري إىل هللا : بشري بن عبد القادر بن سلة السالوي اجلزائري ـ عفا هللا عنه وعن والديه ـكتبه العبد 

 . حبسني ) وادي احلمام ( ، معسكر
 
 
 
 
 

                                                                 

 ـ رمحه هللا ـ الربهباري ( لإلمام23( ) ص السنة شرحانظر )  (125
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  يقع أن يندر أنه واعلم ، النفس يف انطبعت قد مقدمات عن مرتتبا يكون قد احلكم:  السادسة
 32.................. الباب هذا يف ، باإلنصاف عرف وممن العدول الثقات من واإلجحاف التحامل
 ، العامل على ليس فاللوم ، فهمه عليه ويضيق ، السامع علله يدرك ال قد احلاكم حكم:  السابعة

 33.......................................................................... السامع على بل 
 33 .... القليل الفهم مبا ال حيتمله ثبه إال من يعقله ، وال حيد ثوال حيدالعلم ال يودع عند غري أهله  

 ، فيه الغلو أبواب لسد إمنا ، فيه املتكلم على احلكم باب من ليس الغض كلمات  يطلق قد:  الثامنة
 34 .......... الطعن يف املبالغة لرد املدح يف املبالغة يطلق قد كذا  ، فيه أخطأ فيما تقليده من والتنفري 

  حاشا ، باألمة ورمحتهم ، الدين على وغريهتم ، اإلسالم حبراسة عرفوا السنة علماء:  التاسعة
 35.......................................................... الفتنة وأصل البدع منشأ يكونوا أن

 : انظر طعونات رائد املهداوي ،  من أظهر عالمات فتنة الصعافقة الطعن يف علماء السنة
 36هلضايب.....ار سنيقرة ، وعبد احلميد ورائد آل طاهر ، وعبد هللا بن صلفيق ، وحممد فركوس ، وأزه

 37سنة....................... عدنان عرعور قدوة وشيخ الصعافقة يف طعوناهتم الفاجرة يف علماء ال
 37.......................... وستذكرون ،إذا فتح هلم باب الدعوة  اجلماعة سيحطمون نو الفوضوي

 38 ......................................................... اليمن قضية يف السنة علماء كالم
 38يما خيص قضية اليمن ....... النظرة الصحيحة إىل كالم الشيخني ربيع املدخلي ، وعبيد اجلابري ف

 الدعوة يف اليمن خطط للقضاء  عليها منذ وفاة اإلمام مقبل الوادعي ، وال يزال أهل األهواء 
 39 على اليمن ودعوهتا........ حزبه ، ففتنته مؤامرةبعده يرتبصون هبا ، وهذا بشهادة هاين بن بريك و 

 39 يف هذه الفتنة ..........خمالفات هاين بن بريك القطبية اخلارجية قدمية ، أعمل أصوهلا ونصوصها 
 40 ...........................من أصول الصعافقة دعوهتم إىل الفرقة وتقريرها وتأصيلها فيما بينهم 

 دقيق ، احلق خمالفة يتعمد عاما قبوال األمة عند املقبولني األئمة من ألحد ليس أنه ليعلم:  العاشرة
  الناس من أحد كل  أن وعلى ، الرسول اتباع وجوب على يقينيا اتفاقا متفقون فإهنم جليل، وال 

  جاء قد قول منهم لواحد وجد إذا ولكن ـ وسلم عليه هللا صلى ـ هللا رسول إال ويرتك قوله من يؤخذ
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 41 ..................................................... تركه يف عذر من له بد فال خبالفه احلق
 41 ...................................................... ذكر أسباب عدم إصابة األئمة للحق

 41 ...........................ذه املسألة وإعذاره لإلمام أيب حنيفة كالم اإلمام األلباين يف تقرير ه
 41املغريب .... خيص قضية بنعماري وتنزيلها على ماإعمال قواعد أهل العلم اليت هتتم بدراسة األخبار 

 42...........................من صور إعذار أهل السنة واإلميان ملشايخ السنة يف هذه الفتنة ....
  ، احلكم له حيل فال مرتبته عن نزل من خبالف وهذا ، اجتهاده يف يؤجر العامل احلاكم:  عشرة احلادية
 42............................................................ احلق ويتحرى يسأل أن ففرضه

َهَذا ؛ احلَْقَّ  َمَعهُ  َأنَّ  ِعْلم   َغرْيِ  ِمنْ  َوِلَسانِهِ  ِبَيِدهِ  َوَنَصرَهُ  َهَواهُ  مبَُجرَّدِ  نَِظريِهِ  ُدونَ  َشْخًصا قـَلَّدَ  إنْ    ِمنْ  فـَ
 ، آمثًا َكانَ   ؛ خُمِْطًئا َمْتُبوعُهُ  َكانَ   َوِإنْ  ، َصاحلًِا َعَملُهُ  َيُكنْ  ملَْ  ؛ ُمِصيًبا َمْتُبوعُهُ  َكانَ   َوِإنْ .  اجلَْاِهِليَّةِ  َأْهلِ 

َقدْ  َأَصابَ  َفِإنْ  ؛ بَِرْأيِهِ  اْلُقْرآنِ  يف  َقالَ  َكَمنْ    ْلَيَتبـَوَّأْ  أَْخطَأَ  َوِإنْ  أَْخطَأَ  فـَ  43 ........... النَّارِ  ِمنْ  َمْقَعَدهُ  فـَ
 44 .......................حتقيق مسألة االتباع والتقليد .......................................

 45 ................................. النوازل نزول عند الدليل يف ينظر من وبني ، عامة بني الناس
 ،"  نقلد ال:" بقوهلم تارة ، اإلتباع أصل هلدم والعاليل القصور بنوا قد:  واحللبية املأربية من املميعة

  املفصل، على اجململ محل منهج أو ، املوازنات منهج باخرتاع وتارة ،" هندم وال نصحح:" قوهلم وتارة 
 قول بن حنفية العابدين اجلزائري ، وتارة  األفيح الواسع املنهج أو ، والبطانة الثقات أخبار يف الطعن أو

 46 .........................وتارة قول حممد فركوس :"لسنا عبيدا لعبيد "  "التأليف ال اهلجران "،
َا النِ َزاعِ  َمَسائِلِ  يف  أََحد   ِبَقْوِل  حَيَْتجَّ  َأنْ  ألََحدِ  ْيسَ ل مْجَاعُ  النَّصُّ  احلُْجَّةُ  َوِإمنَّ  46 ................... َواإلِْ

 48  ....................ال جيوز اخلالف فيها أو االجتهاد ....................العقائد مضبوطة 
 ممن هؤالءف الصعافقة سريت منواله وعلى ، احلدادية من وغريهم احلريب فاحل اتباع من التجريح غالة

 48. احلكومات اإلسالمية وقصف السلفية...إىل التقليد ولو يف هدم  نيدعو  واطعن يف االتباع وذهب 
 قال اإلمام ربيع املدخلي عن فاحل احلريب : أنه اخرتع أصل ، وهو إخراج التبديع عن أصول

 أئمة اجلرح والتعديل ، وبىن على ذلك التفريق بني الرواية والتبديع ، فجره هذا التأصيل إىل القول 
 48...................... .................... بوجوب تقليد العلماء ، وعدم سؤاهلم عن احلجة 

 هدف منهج فاحل احلريب ومن اتبعه هو إسقاط أهل السنة وتبديعهم ، وسلفهم يف ذلك احلدادية 
 ل من وقع الذين اخرتعوا أصل :" من مل يبدع املبتدع فهو مبتدع " ، وأرادوا بـ"املبتدع " ، هو ك

  49...... قات .............................ثواحلفاظ ال ثيف خمالفة لو كان من أئمة السنة واحلدي
 49 رايتها اآلن الصعافقة .... " اليت صنعتها احلدادية ومحلتبيان قاعدة "عدم العذر باجلهل واإلكراه

 همها حىت العامة بعض خمالفات املخالفني إذا ذكرت أسباب جرحهم فيها هذه قد يف
 5.   ..............................................................فما بالك طلبة العلم ....

 51 بالسباب والشتائم لتستعمله يف حق علماء اليمن ..... املشحونلقنت الصعافقة قاموس املأريب 
 ، وهم من  الوادعي مقبل اإلمام عهد يف " الذين أسسوا فكرهتم املنهج أصحاب حقيقة " 

 52 ..ذلك الوقت ال يزالون يعملون على إقامة مشروعها .....................................
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 أشخاص عن يسكتون قد الناصحني الفقهاء العلماء إنقال اإلمام ربيع املدخلي :"
 52....................................... "............. واملفاسد للمصاحل منهم مراعاة وأشياء 

 رية ثفتنة الصعافقة هدمت هذه املقدمات شأهنا شأن مدرسة أهل الكالم واملستشرقني والكو 
 واملليبارية اليت بنت منهجها على هدم قواعد العلم وأبوابه اليت قررها أئمة السنة للحفاظ

 55  .......على السنة وأصوهلا وأهلها ....................................................... 
 55 .....ذكر خمالفات الصعافقة .............................................................

 55...............  الطعن يف بطانة علماء السنة .............................................
 55..................  .........................الطعن يف أصل اإلمامة ......................

 56 .........................الطعن يف مرجعية علماء السنة ، وأهنم ال يفقهون الواقع ...........
 لواسع األفيح " وتطبيقهادعوهتم إىل قاعدة " التأليف ال اهلجران " ، و"املنهج ا

   56............................................................يف صفوف مجاعتهم ....... 
 هذا قد قرره عبد اجمليد مجعة يف مقاالته ومسلكه ، وذلك بطبعه كتب أهل البدع ، وكذبه على 

 56 ....ل أهل البدع .أنه كان يقرر منهج أهل السنة واجلماعة بأقوا وقوله، شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 ومن ذلك أيضا ترحيبهم ببنعماري املغريب الفاسق الذي شاع وذاع فجوره يف األمة ، فمهما 

  !خلي دفعل بنعماري من الفسوق واجلرائم فيشفع فيه ، خصومته ومنازعته للعالمة حممد امل
 مع اإلدريسي الفاسق احلليق املبنطل املرجف الذي عقد معه  وأيضا صنيع عبد اجمليد مجعة

 ، مع أن هذا األخري قد مأل صفحات تواصله !صفقة املشيخة والتصدر يف الدعوة 
 صنيع اإلخوان كفصنيعه يف هذا   بتشغيبه على احلكومة وجهاهتا وخوضه فيما ال حيسن ، 

 56.................... عمرو خالد ما هو حالكرة  ثر ثاملسلمني اليت حتشد مهرجي املسارح واملواقع ل
 56ء مبا عندهم  ...............خروجهم عن فهم علماء السنة يف تقرير العلم ، واالستقالل واالكتفا

 56 ........ركوس .............، وحممد ف رمضاين الدين عزولك يف هذا املقام أن تنظر إىل بضاعة 
 56 ...........................مما أوقعهم يف التقليد األعمى املذموم ..غلوهم يف القدح ، أو املدح 

 57........................ السنة علماء بطانة يف للطعناليت أقاموها  القوم شبهبيان :  الرابعة النقطة
 بىن املميعة وأفراخهم الصعافقة أصل طعنهم يف بطانة علماء السنة على شبه واهية ، وأقوال كاذبة ، 

 57 قة ، وهذا أصل منشأ البدعة ... استدل"وعلى أهواء متفر ُثواستدالالت حمرفة وعلى قاعدة "أعتقد 
 58 ................. ـ هللا رمحهما ـ باز ابن اإلمام يف األلباين اإلمام بكالم استدالهلم:  األوىل الشبهة

 أصل هذه املسألة هو ما جاء عن اإلمام ابن باز من أقواله يف مجاعة التبليغ وهذا حبكم ما كان يصله 
 من أخبارهم ويذكر يف جملسه من شأهنم مع أن أخر قول اإلمام يف مجاعة التبليغ هو التحذير منهم 

 أن بعض املدح منه هلم هو من باب البطانة السيئة  ومل يفهم علماء اإلسالم أو خيطر بباهلم
 58 ....................................................................ريها عليه ........ثوتأ

 التحذير ما خيصفي باز بن العزيز عبد لشيخا فتوى آخراإلمام ربيع املدخلي ينقل 
 58 ....................................................................... التبليغ مجاعة من 
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 وإرشاد أئمة الدعوة الشباب إىل ما ينفعهم ، ولكل مقام مقال ، ومن ذلك نصيحة  ثح
 بكل ما مسع ، وإذا هبت ثاإلمام األلباين لذلك الشاب : "يا أخي، كفى بالرجل كذبا أن حيد

 59....................................رياحك فاغتنمها ، سل عما يفيدك يف دينك "......... 
 60 ........ها ....اختالف ثذكر أقوال العالمة عبيد اجلابري يف هاين بن بريك ، وبيان منشأ وبواع

 ، وهو خامتة إن أخر ما كان من بيان الشيخ ابن باز يف حال مجاعة التبليغ ، وهو التحذير منها 
 أقواله فيها ، بعد سرب أحواهلا ودارستها ، فهذا يدل على أصل الذي قررناه ، أن اإلمام العامل الراسخ

 ال يبتدع ، وال يكون منشأ الفتنة ، فتنبه هلذا األصل ، وهذا عني ما نقرره يف هذه فتنة الصعافقة  
 ين بن بريك اخلارجي ولكن أخر قوهلم كلمتهم وأقواهلم يف ها  األخرية ، أن علماءنا وإن اختلفت

 ، قد اجتمع على التحذير منه ، وبان أمره ، ونعتذر ملن كان ميدحه ، مبا اعتذرنا به لإلمام 
 60 ................................املقام ..................................... از يف هذاابن ب

 61 ا إال ما يلقن ........األمة وال يعرف أحوال املناهج ورجاهلجيهل واقع  مام ابن بازاإل بيان فرية أن
 62.....   .......................ـ رمحه هللا ـ  اجلامي أمان حممد اإلمام قول نقلهم:  الثانية الشبهة

  وأهلها البدع من واجلماعة السنة أهل حتذير كالم الشيخ أمان اجلامي هو يف تقرير أصل "
 62...........  ................................ " ومقاالهتم كتبهم  يف النظر وعدم ، وهجراهنم

 العوام من ال ضالهلم يف فيقع والباطل البدع بأهل يتأثر من أكثر ماقال اإلمام ربيع املدخلي : "
 63  .................." ................. عامل أنه فيه ويعتقد له يدعى ممن بل ، العلم وطالب 

 63.............     ...........................مسألة االمتحان بأئمة السنة .................
 فيما خيص قضية اإلمامني مقبل الوادعي  املدخلي ربيع اإلمام بقول هلم استدال:  الثالثة الشبهة

 65..................    ......................وعبد احملسن العباد ..........................
 رة يف الذب عن السنة وأئمتها ثرية املتكاثأين الصعافقة من إجنازات اإلمام ربيع املدخلي الك

 65 .....................................................................بار ......وعن األخ
 68.......................... ربيع برأس شيء كل  تربط فلماذا غريه إىل وصل ربيع إىل وصل الذي

 69.........................  بأقواله التعبد من عليه تتقوله الذي هذا يتصور فلم ربيع على تفرت ال
 70..................... عينه على صنعهم رجاال وصيانتها املطهرة السنة هذه حلفظ هللا أعد لقد

 إذا مل يكن العالمة الوالد املريب عبد احملسن العباد رأس الطائفة املنصورة هذا الزمان ،باهلل عليكم 
 71...............!وممن يشمله أصل توقري وتبجيل العلماء الذي جاء يف النصوص ، فمن يراد هبا ؟ 

  وزمالئه ـ احملسن عبد ومنهم ـ ومشاخيه املدخلي ربيع الشيخ يكن مل إذاقال العالمة زيد املدخلي : 
 71.... والسلفيني بالسلفية املقصود من أدري فال ، واألثر احلديث وأتباع السلف منهج على وتالمذته

 شيخه يف ربيع الشيخ من طعن أهنا الكلمة هذه من نفهم ال وهللا ،" جمرمة بطانة عنده: " قوله
 ومسلك ، احلديث قواعد على وعرضناها الكلمة هذه قابلنا بل ، العباد احملسن عبد العالمة 
  العالمة عن والفتاوى األخبار ينقل ممن أحوال لدراسة ربيع الشيخ من نصيحة فوجدناها ، أهله 

  الكذبة من وهو منهجه على ويسري ، تالمذته من أنه يدعي من أو ، العباد احملسن عبد
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 72 .................................................................... واملنحرفني والوضاعني
 72 ...السابقون والالحقون . ثقات هذا مما اعتىن به أهل احلديثنفي الدخالء والضعفاء عن املشايخ ال

 72 .لة ممن أغرت هبم أهل السنة وهم من الكذابني واملنحرفني ومنهم سيد قطب ............ثضرب أم
  ونفي وحراستها حبفظها األئمة عناية أن علم وأئمتها السنة رواة وأخبار الرواية أحوال مارس من

  بأخبار الناس عناية أضعاف كانت، واملتهمني الكذابني دخائل عن والكشف عنها الباطل
 75 ....................................................................... ومصاحلها دنياهم
 75 ............ العباد احملسن عبد للعالمة تلتمس اليت األعذار من هذا"  أقرأ ما:  يل قال أنا"قوله : 

 ثوح ومن ذلك تذكري النصيحة وبذل ، الدعوة على حرصه يف العطرة املدخلي ربيع شيخنا سرية
 76 ...................لرد على املخالف ونصرة اجملاهدين .........................العلماء على ا

 76 ...............................دفع فرية أن الشيخ ربيعا تغري بعد وفاة أئمة الدعوة ..........
 قال الشيخ ربيع : كان جيب على الدكتور إبراهيم والعلماء الساكتني وغريهم أن يتحركوا 

 ملواجهة الفتنة والفْت الضاربة أطناهبا وأن يكون هذا الواقع املؤمل حافزا هلم على القيام 
 78 ......................................................................بالواجب الكفائي 

  ليس ، اجةواحل الضرورة ويقدر ، واملفاسد املصاحل يزن نمل قام الرد على املخالف والنصيحة هوم
  ، والضاللة األهواء وأهل ، الصعافقة اجلهلة من ، العكر املاء يف يصطاد ومن ، ودب هب من إىل

 ، الفتنة وإثارة ، أسيادهم خلدمة إال هو ما وقيامهم فغرضهم الباب هذا يف تكلموا إذا فهؤالء
 78......................... ................................................ السنة نصرة ال 

  وتتبني احلجة به تقوم واحد عامل إىل الرجوع ذلك يف يكفي بل ، اجلرح يف اإلمجاع شرتطال ي
 80.......................................................... الشرعي املقصود به ويتم احملجة به

  ؟ جمتهد راسخ عامل من إال يكون ال املخالف على الرد هل
 81 م الرحيلي .................جواب الشيخ ربيع املدخلي على هذا الشرط الذي اشرتطه د. إبراهي

 ا ينبغي على طالب العلم دراسته من املتون العلمية حىت يتأهل للدعوة ومواجهة أهل الشبه مم
 81 ..............................والفساد يف جمتمعه ........................................

 قال اإلمام أمان اجلامي : جيب على طالب العلم اليوم أن يصححوا هذه العقائد ، العقائد
 ر األقطار ثري من األخطاء ، أخطاء منتشرة يف عقيدة عوام املسلمني يف أكثاملدخولة فيها ك 

 وقبل أن تقوماإلسالمية يعيشون على هذه العقيدة إذا هم حباجة إىل تصحيح عقائدهم ، 
 عليهم احلجة ببيان احلق نرجو أن يعذروا ، ألهنم جيهلون أن هذه األنواع من العبادة ،  

 81 .....................توسل بالصاحلني .وحيسبون أن هذا العمل من حمبة الصاحلني ومن أنواع ال
 82 ....... ( العلم بطال حلية شرح)  و ،(  العلم كتاب)  يمني ، ومنها ثأْهية كتب اإلمام ابن ع

 84 ...............................اشرتاط النصيحة قبل الرد .................................
 ن منصب الرد على املخالف ـ وبيان مقاالت أهل الباطل ليس لكل من هب ودب ،إ
 أهل العلم والعدل وممن عرف بالسنة واالستقامة ، وهبذا نعرف احنراف  بل هو منصب 
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 84 ......................... لرد على املخالف، ولعبد اجمليد مجعة إذ نصب بعض اجلهلة للدعوة 
 ارة الفْت ، ويسلك مسالك احلدادية يف طعنه ثمجعة الفتان يدفع بالطائشني إلعبد اجمليد 

 85 ............... وأقالمها ، ويرى أهنم سكتوا وجبنوا ، كما كان يرى فاحل احلريبيف علماء السنة 
 86 .......................................... املخالف على الرد عند مراعاهتا ينبغي اليت الشروط

 86 .............................................................................. اإلخالص
  خالفامل هداية حيب أن:  فيه اإلخالص لوازم ومن : الرحيلي إبراهيمبيان حقيقة شرط 

 86 .......................................................................... للحق ورجوعه
 87........................قصة مهمة يذكرها اإلمام السعدي فيما خيص القدح يف املقاصد والنيات 

 87  .................... والعمل القول صحة يف شرط وهو ، الرسالة يف أصل هذا:  الصحيح العلم
 يسلك الذي املوحد على اخلوف وإمنا املبتدعة علماء من األلف يغلب املوحدين من العامي

 88 .................العلم ........................................ سالح معه وليس ، الطريق 
 ، تعاىل هللا صراط هو الذي بالعدل إال واألرض السموات قامت ما:  واإلنصاف العدل

 مناهج وتأسست ، األرض يف واجلور الظلم ظهر فما ،" واإلحسان بالعدل يأمر هللا أن" و 
 88 ........................... العدل وجمانبة ، املستقيم الصراط عن باالنصراف إال والبدع الكفر 

 89 ل عند تقرير العلم ..........يف أبواب الرد على املخالف ب بتثاألمانة واألناة والتفضيلة وشرف 
 89 .. ........................................... بالسنة إال يكون ال ونصرته وظهوره احلق إقامة

 جند من احلزبية اليت ينطوي حتت مظلتها السرورية واحلدادية واحللبية والصعافقة مبالغة كبرية
 للطعن يف بطانة األئمة ، فما من إمام من أئمة السنة إال وطعن يف بطانته : ابن باز ،  

 خلي ، عبد احملسن العباد ، وصاحل الفوزان وغريهم ربيع املد، مقبل الوادعي األلباين ،
 90 .....................................................من السابقني والالحقني .............

 واأللباين باز ابن الكبار األئمة زمن يف كان  لقدقال الشيخ ربيع يف شأن أيب احلسن املأريب : " 
 91" وهذا شأن احلليب ..........................  ثورته إعالن يستطيع ال قلقاً  خائفاً  عثيمني وابن 

 الطعن يف بطانة األئمة مبنية على أصول جاهلية بينها اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف رسالته 
 92......   الضعفاء إال يتبعه مل بأنه الشيء بطالن على االستالل:  الثامنة":)مسائل اجلاهلية( فقال 

 93شرح اإلمام صاحل الفوزان ، والعالمة صاحل آل الشيخ هلذه املسألة املهمة .....................  
  بالنفس العجبو  ، الرئاسة أو النسب يف اجلاهو  ، واملال الغىن: احلق عن الصوارف

 94 .......................................................................... رفعتها واعتقاد
 95......طعن السبكي يف شيخ اإلسالم ابن تيمية وتالمذته ....................................

 قال الشيخ حمد بن هادي املدخلي : قال ابن البنا : " مل جيرؤوا على تناول أمحد ، 
 95 ..............................................فذهبوا إىل طلبته ، وإمنا أرادوا بذلك أمحد " .

 95..............  اجلابري هللا عبد بن عبيد القدوة الفقيه العالمة بكالم استدالهلم:  الرابعة الشبهة
 إن استدالهلم بكالم الشيخ عبيد اجلابري على تقرير باطلهم لرد األخبار وتعطيل األحكام 
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 97................................................................  هو حجة عليهم ال هلم .
 الشيخ عبيد اجلابري ينبه طلبة العلم على معرفة أحوال من جيلس إىل العلماء ، والنظر يف مراتبهم 

 99من العدالة وعدمها ،وتصنيف طبقاهتم ، ومن ينقل عنهم ، ويصدر ........................... 
 99بيان طبقات أصحاب اإلمام الزهري ...................................................... 

 اجللساء السوء الذين ذكرهم الشيخ عبيد اجلابري ونبه عليهم ، فهم من الطبقة املطعون
 تعد قات ، والثفيها املرتوكة اجملروحة كما ترى من تقسيم األئمة ، فهذه ال تضر عدالة األئمة ال 
 100 .............................من تالمذهتا ، وممن يعتمد قوهلم ............................ 

 إدعاء عدنان عرعور تتلمذه على الشيخني ابن باز واأللباين وهو مل يعرف بأنه من طالب 
 100 فهو يدعي ما ادعاه عدنان ..... الشيخني وأنه من خاصتهما ، وهذا حال كل من يتصدر الفْت

 102 ء "  ........................مروية من طريق الضعفا ثبيان شبهة أيب رية " أن معظم األحادي
 102......................... .  شهبة أبو العالمة عليها نبه اليت ، رية أيب وختريبات تشغيبات ذكر

 ذهب أبو رية جيول ويصول للطعن يف أخبار العقائد واألحكام بناء على حجة 
 الضعفاء واملدسوسني الذين وجدوا من بني الرواة ، فجعل هذه مقدمة لرد مرويات 

 103 ....أيب هريرة ـ رضي هللا عنه ـ ، والصحيحني ............................................
 103حبار لقن أبا هريرة األخبار امللفقة املكذوبة ........................ زعم أبو رية أن كعب األ

 103 ............................ترمجة كعب األحبار .......................................
 يستدلون يف تقرير باطلهم بكل واه وكذاب وموضوع ، أهنم من عجيب أمر أهل األهواء 

 104. ت .................قاثبت والورع إذا جاءهتم الصحاح وأخبار الثيدعون التذلك  ويف مقابل
 105 د االنتقاد ...................املفلس من العلم والتقوى جتده أفرح بتزكيات العباد ، وأزعج عن
 105 .....ة واملتاجرة ..............ذم أهل العلم للشهادات والتزكيات اليت يراد هبا الشهرة واملفاخر 

 106شأن مجاعة التبليغ .......................   حوار الشيخ ربيع املدخلي مع اإلمام ابن باز يف
 107 ........ غريه على له مؤثرا له مريدا للحق مدركا يكون بأن إال حتصل ال وصحته القلب حياة

 من استكرب على احلق ، أو ادعى ما ليس له من املراتب ، أو أشرك باهلل ـ ونعلق بغريه : ابتلي 
 108.............................بالذل واهلوان واخلوف من املخلوقني .........................

 108 ....... ذلك إىل يضطر أن إال حيسنه مبا الفخر وترك حيسنه، ال ملا الدعوى ترك العامل أدب من
 110 .......................... الدساسة من أهلها عليه وما ، والرياسة الشهرة ذم يف السلف آثار

 111 ........................ ( فيه قدح العامل أصحاب يف القدح)  قاعدة بيان:  اخلامسة الشبهة
  مقاالته يف ينظر من ولألسف ، الصعافقة ُكتاب  أبرز من يعد فواز املدخلي املعتوه اهلدام 

  هدم غرضه ، وتطاوله ِبهله احلقائق وجحد ، واملشاكسة للمعاكسة إال هي ما بضاعتها جيد
  لتخريبه يسلموا أن القراء من يريد ذلك ومع ، الشرعية األحكام من عليها بين وما السنة

 111 .........................منها : ... واخللقية العقائدية املخالفات من الكثري عليه انتقد وقد
 الصعافقة ختالف املنقول واملعقول ، وجتادل يف املسلمات والبديهات اليت يعد القدح فيها 
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 112 .................سفسطة ، كما قرر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مجع من مقاالته .......
 112 .............................. هللا شاء إن خطأ على وال ،احلق خالف على األمة جتتمع ال

  ووعرة ، احلق غموض اعتقادهم إىل املسلمني عموم فضال العلم طلبة عامة من كثري  ذهب
  أحوال عن والبحث وكشفه احلق طلب لعدم إال ذاك ما ، ورجاهلا املناهج أحوال على الوقوف

  الوقوف أراد ملن األزمنة هذه يف يسرية ذلك على الوقوف أسباب أن مع ، ورجاهلا املناهج هذه
 113  ........................................................... اخلالف وتنقيح احلق على

 113 ..................أمجع أهل السنة واجلماعة على عدالة الصحابة رضي هللا عنهم ........
 114... وسلم عليه هللا صلى النيب أصحاب عدالة تقرير يف املدخلي هادي بن حممد العالمة كالم

 الشيخ حممد بن هادي املدخلي ينفي خروج احلسني بن علي ـ رضي هللا عنه ـ 
 114 بت اخلروج ...............ثوعرفات احملمدي الطعان الكذاب يأيت ويهدم هذا التقرير السلفي وي

 بأْهية أهنا مع "؟ القياس هذا يصح هل"  لفظة منه حذف السؤال هذا نقله يف فواز املدخي اهلدام
 114 .................. حذفت إذا يرتتب ال ما ، اجلواب من عليها ويرتتب ، السؤال يف ورودها يف 

 115 ......إن عناء أن تفهم جاهال ، فيحسب ـ جاهال ـ أنه منك أفهم ..........................
 116................  والسالم الصالة عليهم ـ حقهم يف يستحيل وما جيوز وما لألنبياء جيب ذكر ما

  حُتَْمدُ  الَ  من مع َيُكونُونَ  الَ  َمْعُصوُمونَ  عليهم هللا صلوات اأَلْنِبَياءَ  نَّ قال الطحاوي : إ
 116  .................................................................... َمَذاِهبُهُ  َوالَ  َخاَلِئُقهُ 

 118 ...................................... ـ عنهم هللا رضي ـ الصحابة صحبة ومميزات خصائص
  خصائصه من هي وسلم عليه هللا صلى للنيب ـ عنهم هللا رضي ـ الصحابة صحبة
 118 ............................................ غريهم فيها يلحقهم ال ، وسلم عليه هللا صلى

 118 ............................تعريف الصحايب ...........................................
 119 ...كيف يقاس من جاء بعد الصحابة بالصحابة فيما متيزوا وخصهم هللا تعاىل به ؟ ...........

 119........................................رضي هللا عنهم .......... الصحابة سب من حكم
 120 ........................................ أحد وسلم عليه هللا صلى النيب بأصحاب يقاس ال

 : - َعَشرَ  َوِبْضَعةَ  َثاَلمثَِائَة   وََكانُوا - بَْدر   ألَْهلِ  َقالَ  اَّلََّ  بَِأنَّ  َويـُْؤِمنُونَ قال اإلمام ابن تيمية:"
َقدْ  ِشْئتُمْ  َما اْعَمُلوا   121..... "................................................. َلُكمْ  َغَفْرت فـَ

 122......وجوب السكوت عما شجر بني الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ .........................
 122 .......... واملغفرة باجلنة هلم الشهادة من به تعاىل هللا خصهم ما الصحابة عقيدة مباحث من

 122..................." حديث بأي استدللنا ملا الواقع منزلة الذهنية الفروض نزلنا أننا لو" قاعدة 
 123 ...................................................... ـ عنهم هللا رضي ـ الصحابة حجية
 123.......املرفوع ................................................................. ثاحلدي
  جيدها ال مما قضية يف الصحايب عن نص جاء ما إذا ، غريبة جرأة الناس بعض لدى

  الصحايب ذلك تلقاه مما بأهنا القول على يهجم فإنه ، النبوية والسنة العظيم القرآن يف
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 124 ..................................................................... ! إسرائيل بين عن
 125 .......يمني على شرح النزهة ..............................ثتعليقات اإلمام ابن باز وابن ع

 126 .........املوقوف ............................................................. ثاحلدي
 127 ...................................................................... الصحايب مرسل

 127....................................................................... التابعني مراسيل
 127 ...................." .................................... احلثيث الباعثأصل كتاب " 

 129....................................................................... الصحايب تفسري
  هلم أئمتهم أن": مرجعيتهم يف الرافضة غلو مبيناـ  هللا رمحه ـ ظهري إهلي إحسان الشيخ قال

 129...................." .. إيران زعيم اخلميين قال كما  والرسالة النبوة عن يقل ال ومنصب مقام
 129 ...............................طرق بيان النيب صلى هللا عليه وسلم ......................

 130 ........... معدوما يكون يكاد بل ، القرآن تفسري يف ـ عليهم هللا رضوان ـ السلف اختالف قلة
 ينفرد مدارك فله،  بفتيا أفىت أو،  حبكم حكم أو،  قوال قال إذا الصحايب أنقال اإلمام ابن القيم : 

 131........................: ................................. فيها نشاركه ومدارك،  اعن هبا 
 132...................................................ـ عنهم هللا رضي ـ الراشدين اخللفاء سنة
  هذا وعلى وسلم، عليه هللا صلى النيب بقول متبعة سنة للخلفاء أنيمني : "ثاإلمام ابن عقال 
 أقره كونه  ووجه إياهم، بإقراره وسلم عليه هللا صلى للرسول سنة أُعترب الراشدون اخللفاء سنه فما

  أهنم يدعون الذين القوم هؤالء سفه نعرف وهبذا،  الراشدين اخللفاء سنة باتباع أوصى أنه 
 "  بدعة اجلمعة يوم األول األذان إن: قالوا :ذلك أمثلة ومن هلا، منكرون وهم للسنة متبعون

 133................................................، قلت : يف هذا رد على احلجورية .......
  ، إليه ينسب ال فإنه ، به يعلم ومل ، وسلم علي هللا صلى النيب عهد يف وقع ما

 134 .............................................................. له هللا إلقرار حجة ولكنه
 134  .......................................................... باملتنفل املفرتض ائتمام جواز

  به فسروا ملا مراجعة غري من اإلطالقات من الفقهاء مذاهب أخذقال اإلمام ابن تيمية : 
 135 ....................................... قبييحة مذاهب إىل جير أصوهلم تقتضيه وما كالمهم
 136 ............................................................. باملعىن احلديث ةروايشروط 

 ما تغريت مذاهب األئمة األربعة ونسب إليهم ما ليس من أصوهلم وسننهم إال من حتريف 
 136 .............................أتباعهم ملذهبهم إما بالزيادة أو النقصان ....................
  مواضع يف خيلطون  إهنمقال اإلمام ابن تيمية مبينا أحوال املبتدعة مع نصوص األئمة : 

 ،  السنة هي أولئك ذمها اليت البدعة فيجعلون األمر يبدلون قد حىت،  والبدعة السنة كثرية
 واملعاداة البدع يف يقعوا حىت ذلك مبوجب وحيكمون،  البدعة هي ولئكأ محدها اليت والسنة

  ويلزمهم،  بعقوبتهم أئمتهم أمر اليت املبتدعة لطريق واملواالة احلب ويف السنية أئمتهم لطريق 
 137 ..................................................... منهم والرباءة ولعنهم أئمتهم تكفري
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  منهج هبا يقرر أصوال رفع هللا قدر شيخ اإلسالم ابن تيمية حىت أصبحت مقاالته
  الوهاب عبد بن حممد اإلمام فدعوة ، والعملية العلمية املسائل يف واجلماعة السنة أهل

  أسست كذا  ومدرسته السعدي الرمحن عبد اإلمام وأصول ، وتقريراته كتبه  على أسست
 137 ... ( املأمول العلم إىل الوصول طريق)  ذلك يف وألف ، القيم ابن وتلميذه تيمية ابن أصول على

 137 ....................................... ( املأمول العلم إىل الوصول طريق) بيان درجة كتاب 
 لقد قرر أهل العلم واإلميان أنه ينبغي من يريد أن يسأل أهل العلم أن يراعي آداب السؤال 

 وخاصة طلبة العلم ، وقد أجاد وأفاد العالمة صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ ـ حفظه هللا ـ
 138 ................................يف بياهنا يف حماضرته ) أدب السؤال ( .................... 

 138...................... العلم أهل سؤال يف ملغزا تكن فالمن آداب السؤال أن توضح سؤالك ، 
  الشيخ أفتاين : ويقول هذا ويأيت،  الناس من لفالن خاصة بفتاوى يفيت العلم أهل بعض
  هبا أفتيت ما فتوى هذه ال يقول العامل سئل وإذا فتواه هذه الشيخ أن على فيذهب وكذا، بكذا

 139 ................................................... خاصة ملسألة هبا أفىت وإمنا للعامة يعين، 
  وبعضهم السؤال، على جييب ال قد أو يستفصل جتارب مرت ما بعد خاصة العلماء بعض

  رمبا الواقع يف تنزيلها عن سئل لو عامة، علمية مسألة باعتبارها ظاهره على جييب قد
 139............... .......................................................... جوابه اختلف

  ويثري اخلاصة إال يفهمها ال أشياء عن السائل يسأل ال أنْ  بالسائل املتعلقة اآلداب من
 139......................................................... -املأل أمام- العامة أمام السؤال

 إن الناظر يف تشغيبات احلدادية واملميعة جيدها من قبيل مما خصها الشرع باحلكام ونواهبم ، 
 مان بن عفان ـ رضي هللا عنه ـ ،ثالذي سنه ع األول األذانأو مسائل العذر باجلهل ، أو مسألة 

 أو بطانة علماء السنة وما شبه ذلك من املسائل اليت الكالم فيها ال حيسن فيها إال أهل العلم  
 140 ................فنشرها بني العامة مما أهبم أمرها ، وأوقع الفتنة يف األمة ............ وطلبته ،

 اجلواب يَُسجِ ل فال ، اهلاتف غري يف أو،  اهلاتف يف العلم أهل سأل إذا أنه السائل يف املرعية اآلداب من
 140 .......................................... العامل بإذن إال التسجيل جهاز على أو مكتوبا 

 هذه اآلداب قد ضيعها الصعافقة ، وفتنتهم قائمة على الكذب والتزوير والتغيري ، 
 وعلى حتريف كالم علماء السنة ، ونشر ما يهوون ، وعلى الكتابة باألمساء املستعارة ، 

 140  .......................واملستشرقني ................ ومل نعهد هذا إال من أساليب الرافضة
 141 ....مة ....................ترمجة سفيان بن وكيع ، ومتسك الصعافقة هبا للطعن يف بطانة األئ

 لو أخذنا باستدالل الصعافقة  برتمجة سفيان بن وكيع حلكمنا على أئمة اإلسالم : ابن باز 
 واأللباين ومقبل الوادعي وربيع املدخلي ، بالضعف ، والرتك ، وأهنم ليسوا حبجة ، وال يعتد

 بأقواهلم يف املناهج ورجاهلا ، وألهنم ممن يقبل التلقني ، ويصر على اخلطأ ، ومن كان هذا  
 141............. ....................................................شأنه ال تقبل روايته 

 كالم   رد اجلرح املفسر واشرتاط اإلمجاع يف اجلرح قد رده العلماء على احلليب ، وإمنا مظان
 يف هذه املسألة ، أن من بني  له خطؤه وتبني له ذلك عن علم وحجة ،  ثأهل احلدي
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 أنه يشرتط اإلمجاع يف اجلرح ، أما األهلية ال يقصد هبا  فلم يرجع يسقط وال يكتب عنه ال
 أن من أخذ ثوقد عد أهل العلم واحلدي، الصغر يف السن ، إمنا يف العلم واألمانة واإلتقان 

 ار الصحابة والتابعني فهو الكبري ولو كان صغريا ثالرسول صلى هللا عليه وسلم وآ ثحبدي 
 142   ..................يف السن ، ومن خالف فهو الصغري ، ولو كان كبريا يف السن ..... .....

 143  ........................ ، ومتسك الصعافقة هبا للطعن يف بطانة األئمة الربيع بن قيسترمجة 
 قيس بن الربيع ضعفه أئمة كبار يف اجلرح والتعديل ممن يرجع إليهم يف هذا الفن ، نريد

 من الصعافقة اليت تسعى اآلن للطعن يف اإلمام ربيع املدخلي وتضعفه من ناحية بطانته ،  
 ، أن تبني لنا ، من أئمة السنة  ثوتصفه بأنه يلقن ، نريد منها بناء على قواعد أهل احلدي

 143.......... ربيع املدخلي .....................................طعن يف اإلمام الذي والعلم 
 والتوابع ، أال تستسلم  الشواهد من له مبا" قيس بن الربيع "  ثاإلمام األلباين حسن حدي

 ها الشيخوحتتكم احللبية واحلدادية وأفراخهم الصعافقة إىل األدلة والقرائن والشواهد اليت أقام
 143 ..................ربيع املدخلي على فساد رموزهم وما هم عليه من القواعد .............. 

 سرب ممن الصعافقة من هناك هل:  أقول ،.."  قيس أحاديث سربت قد:"  قال حبان ابن اإلمام
 144 ....................... !؟ بنتيجة لنا فأخرج ، وتتبعها املدخلي ربيع اإلمام وأحكام مقاالت 
 144 عليه والوقوف احلق إدراكعن  حواسه تضعف السن به تقدم إذا اإلمام أن هي:  السادسة الشبهة 

 املسالك اليت تسلكها احللبية املميعة وأفراخهم الصعافقة يف طعنهم يف اإلمام ربيع املدخلي 
 والفقه ، ومن ذلك طعنه ثري يف طعنه يف أئمة احلديثمسلك الذي انتهجه الكو  هي عني

 144 .........يف اإلمام القدوة محاد بن سلمة ـ رمحه هللا ـ ..................................... 
 ري اليت رمى هبا اإلمام محاد بن سلمة ، ثكالم نفيس من العالمة املعلمي يف دفع طعونات الكو 

 144....اآلن للطعن يف اإلمام ربيع املدخلي .........وهي عني ما تتفوه هبا احللبية وأفراخها الصعافقة 
 145 ............................ترمجة اإلمام محاد بن سلمة ..................................

  داعية جهمياً  املريسي بشر تباعأ منوهو  الثلجي ابنمن خصوم اإلمام محاد بن سلمة ، هذا 
 أصحاب إىل وينسبها التشبيه يف أحاديث يضع كان  :" عدي ابن قال ، هلهاأو  للسنة عدواً 

 " . بذلك يثلبهم احلديث 
 145 مة السنة ...............قلت : هذه هي مسالك اليت تسلكها احلدادية واحللبية والصعافقة مع أئ

  فإنه سالم،اإل على فاهتمه سلمة، بن محاد يغمز الرجل رأيت إذا " :حنبل بن أمحد اإلمام قال
 145 ..........................." ....................................املبتدعة على شديدا كان

 قات ويف السنن اليت يقررها األئمة وعلى رأسهم اإلمام القدوة ثالذين يطعنون يف أخبار ال
 ربيع املدخلي ، فسلفهم يف ذلك بشر املريسي وأتباعه الذين محل رايتهم يف هذه العصور املتأخرة 

 ري ، وعلى هنجه تسري احلدادية واحللبية وأفراخهم الصعافقة للتشكيك يف األصول ،ثالكو 
 واإلمام ربيع املدخلي أسوته فيما ابتلي به ، والتشغيب على املنقول ، والطعن يف املعقول  

 146  ه هللا ـ ...من القوم الفجرة  من الطعن والتشويه ، هو شيخ اإلسالم القدوة محاد بن سلمة ـ رمح
 اعلم أن كرب السن ، وضعف البدن وما يرتتب على ذلك من النسيان ، ونقص ضبط اجلنان ، 
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 رة العلم والوقوع يف بعض أوهام قليلة ، وأخطاء يسرية مبقابل ما عنده من اجلودة واإلتقان وغزا
 146  .............هذا ال يضر منزلة اإلمام ، وتفرده يف فنه وعلمه .............................

 146 " .. فيصيب حيدث ممن أعجب إمنا ، فيخطئ حيدث ممن أعجب لست قال اإلمام ابن معني "
 147.... ............................... جمهولة يسأهلم ومن األئمة هؤالء بطانة:  السابعة الشبهة

  أهل يقوله ال كالمـ أي اشرتاط أن يكون السائل معلوما  ـ    عدنان يقوله الذي الكالم فهذا
  صلى هللا عليه وسلم  الرسول عهد من والعلماء العلماء، ببال ختطر مل شروط أو وشرط العلم

  يسأهلم األعراب، يسأهلم يُسألون، الصحابة،  الشروط هذه مثل يشرتطون ما هذا يومنا إىل
 يكون وقد مشكلته، وحيلون السائل فيجيبون احلج، أيام يف ومغارهبا األرض مشارق من الناس

 جييبون وإمنا يهمهم ال وهذا موجودة، غري أشياء يفرتض وقد يكذب، يكون وقد مغالطاً، السائل 
 147 ................................. إشكال من هلم يظهر فيما للسائل وحيلون السؤال هذا على 

  معروف وهو اجلهالة، عليه يُطلق أن جيوز فال عدنان، غري عند معروف فهو جمهوالً  كونه  وأما
  قدمنا وقد شيء، هذا غريه عند معروف فإنه يتجاهله أو جيهله هو كان  فإذا غريه، عند
 149 .................. معلوماً  يكون أن السائل يف يشرتط ال أنه لعدنان املناقشة هذه يف سلف فيما
  مبتدئون أهنم وتقول فتجهلهم والربهان واحلجة بالعلم يناقشونكـ أي : اجملاهيل ـ  مسيتهم من

 ، منك باحلق وأعلم،  منك أفضل هو إال منهم واحد   من وما كذا،  وإهنم جمهولون وإهنم
  فتجلهم السلف، وبقواعد السلف منهج ضوء يف عليك وردوا ، منك السلفي باملنهج وأعلم 

  مثلك األمور يقلب إنساناً  رأينا ما وافرتاًء، كذباً   وبراهينهم حججهم وجتعل وتكذهبم
 149 ..................................................................... هللا فاتق عدنان، يا

 أْهية دراسة كتاب ) دفع بغي عدنان على علماء السنة واإلميان ( ملعرفة أصول الفتنة 
 150  ..................................................................ة اآلن .......ثاحلاد

 150  .....................................................  باحلسنة ولكم لنا هللا ختم اخلامتة
 ذه النصيحة أن أكون من الذين علم احلق ، ورحم اخللق ، وكان إين ألرجو هب

 مع الذين أنعم هللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني ، وهذه خاصة 
 150 ، ويرمحون من خالفهم .. أهل السنة املتبعني للرسول صلى هللا عليه وسلم ، فإهنم يتبعون احلق

 151 ...........................إمام السنة يف زمانه اإلمام الربهباري ـ رمحه هللا ـ ...........وصية 
 152فهرس املوضوعات ...................................................................  

 
 
 


